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ПРОФСПІЛКОВИЙ ЛІДЕР ІНФОРМУЄ

КОНКУРС ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Шахтарям ДП «СхідГЗК»
виплатили зарплату за червень
ДП «СхідГЗК» отримало 75 млн грн, щоб закрити
борги із зарплати шахтарям за червень. Про це центральному бюро новин (CBN) розповів голова профспілки Інгульської шахти Михайло Мельник.
«Ми хочемо нормально працювати. Мало того, що
зарплату не дають, а ще й працювати нема чим, заробляти
цю зарплату», — наголосив профспілковий лідер.
Обласна рада отримала відповіді від Міністерства енергетики на численні звернення голови облради Олександра Чорноіваненка. Там заявили, що «вживаються заходи
щодо недопущення відключення уранодобувних шахт ДП
«СхідГЗК» від енергопостачання», повідомила прес-служба
ради.
Як розповів Михайло Мельник, шахтарі з головою
облради намагаються вирішити шість надважливих для
підприємства питань. Вони стосуються недопущення
приватизації підприємства, погашення заборгованості
«Енергоатома», відключення від енергопостачання, передбачення коштів на добудову Новокостянтинівської
шахти, визнання перспектив розвитку Апрельського родовища уранових руд та визначення шляхів подальшого існування Смолінської шахти.
Щодо Новокостянтинівської шахти, то на реалізацію
державного інвестпроєкту минулого року в держбюджеті
заклали 140 млн грн, але кошти спрямували на боротьбу з
коронавірусом. Тому зараз у Кабміні на розгляді звернення
про виділення цих коштів, і уряд планує використати їх уже
цьогоріч.
За словами профспілкового лідера насправді на розвиток виробничих потужностей Новокостянтинівської шахти
потрібно до 2 млрд грн.
Лара ГУРІНА,
журналіст CBN

До галузевих змагань готуватиметься Наталія Бедик
У цьогорічному конкурсі профмайстерності серед лаборантів хімічного аналізу Рівненської АЕС
взяли участь четверо молодих працівниць.
Під час теоретичного етапу професійних змагань конкурсантки вирішували письмові завдання за курсами:
загальна та аналітична хімія; охорона
праці та пожежна безпека; водно-хімічний режим першого та другого контурів, системи охолодження обмоток
статора турбогенераторів; а також виконували різні розрахункові завдання.
Під час практичної роботи працівниці визначали загальну твер-

дість води технологічних середовищ
АЕС титрометричним методом відповідно до вимог ГСТУ. Зокрема, на
виконання роботи лаборантки мали
у своєму розпорядженні різні реактиви, розчини, хімпосуд та 50 хвилин
часу.
Конкурсна комісія на чолі із заступником головного інженера РАЕС із
загальностанційних об’єктів Федором
Кислициним оцінювала роботу учасниць за такими критеріями, як підготовка робочого місця, необхідних
інструментів, пристроїв та вміння користуватися ними, правильність послідовності операцій та їх виконання, від-

сутність порушень вимог охорони праці, тривалість роботи та презентація
результатів.
У підсумку першою стала Наталія
Бедик, друге місце завоювала Віта
Омелянець, а третю сходинку посіла
Зухрахон Килюшик. Золота призерка працює на Рівненській АЕС лише
півтора року, проте вже показала
високий рівень професійної підготовки.
Вона готуватиметься до участі в
галузевому конкурсі, який цьогоріч відбудеться на майданчику та об’єктах
Рівненської АЕС.
Юлія КУЛАЄВА

РОБОЧА ПОЇЗДКА ОЧІЛЬНИКА «ЕНЕРГОАТОМА»

ЗА ПІДТРИМКИ ТРАСТОВОГО ФОНДУ НАТО

Підтримка колективу —
найважливіше!

Вилучення радіоактивних
відходів із об’єкта «Цибулеве»
Представники ДСП «Об’єднання «Радон», що належить
до сфери управління Державного агентства України з
управління зоною відчуження, ознайомилися з перебігом
реалізації заключного етапу проєкту з ліквідації могильника «історичних» радіоактивних відходів, що знаходиться на
території військової частини Міністерства оборони України,
в смт Цибулеве Кіровоградської області.
«Ліквідація могильника «історичних» РАВ і переміщен«історичних» радіоактивних ня їх на безпечне зберігання
відходів «Цибулеве» — це вже та захоронення. Також було
другий проєкт, який успішно проведено підготовчі роботи
реалізовується за підтримки на майданчику могильника та
нашого міжнародного парт- мобілізовано необхідні ресурнера — НАТО. Сподіваємося, си. Готовність робочого майпроєкти посилення радіацій- данчика до початку вилучення
ної безпеки, що є важливою РАВ було перевірено спільною
складовою екологічної безпе- інспекційною комісією у склаки України, і в майбутньому ді представників Держатомзнаходитимуть необхідну під- регулювання, Державного
тримку», — наголосив Голова агентства України з управлінДержавного агентства Украї- ня зоною відчуження, Мінісни з управління зоною відчу- терства оборони України та
ження Сергій Калашник.
ДСП «Об’єднання «Радон» у
Цей проєкт розпочато у лютому 2020 року.
травні 2019 року підписанням
Роботи з вилучення РАВ
Контрактної угоди Агенцією було розпочато у березні поНАТО з підтримки та поста- точного року. Вилучення всіх
чання з переможцем відкри- «історичних» радіоактивних
того міжнародного тендера — відходів із об’єкта «Цибулеве»
ТОВ «НТ-Інжиніринг», яке бу- завершено у квітні. Основло визначено Виконавцем ну частину «історичних» РАВ
проєкту.
було упаковано в спеціально
За час реалізації проєкту розроблені Виконавцем конВиконавцем проведено де- тейнери та розміщено на
тальне обстеження могильни- окремому майданчику, а низька, розроблено та погоджено з коактивні РАВ — передано на
Державною інспекцією ядер- захоронення у сховище транного регулювання України шейного типу, що знаходиться
Технічне рішення з вилучення на території пункту захоро-

нення радіоактивних відходів
«Буряківка».
Після звільнення «Цибулевого» від радіоактивних
відходів співробітники ДСП
«Екоцентр» на замовлення
Виконавця провели незалежне радіаційно-дозиметричне
обстеження майданчика та
під’їзної дороги до нього.
Результати досліджень довели, що значення потужності
дози гамма-випромінювання,
щільності потоку альфа-, бетачастинок та нейтронів на поверхні робочих ділянок — у
межах фонових значень.
Заплановано, що до 20
серпня буде завершено всі
роботи з реабілітації майданчика на об’єкті «Цибулеве».
Довідково. У різних регіонах України є об’єкти, на
території яких у період між
1960 і 1990 роками Збройними силами колишнього
СРСР у спеціалізованих сховищах (могильниках) були захоронені радіоактивні відходи, що утворилися внаслідок
виконання військових програм
колишнього СРСР.
Для реалізації проєкту
Законом України від 17 червня
2015 року №526-VIII ратифіковано Імплементаційну угоду
між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з
підтримки і постачання (ОНП)

про перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання
військових програм колишнього СРСР, яка була підписана 18 вересня 2013 року в
Брюсселі, а також створено
Трастовий фонд НАТО.
Бенефіціарами з боку України є Державне агентство з
управління зоною відчуження
та Міністерство оборони, реципієнтом проєкту є ДСП
«Об’єднання «Радон».
У 2016 році у рамках проєкту українською компанією
ТОВ «НТ-Інжиніринг» було ліквідовано перший могильник
радіоактивних відходів, які
зберігалися на об’єкті «Вакуленчук» Державної прикордонної служби України (Житомирська обл).

Южно-Українську АЕС з робочою поїздкою відвідав
тимчасовий виконувач обов’язків президента ДП НАЕК
«Енергоатом» Петро Котін. Його супроводжували віцепрезидент Компанії Герман Галущенко та керівники
дирекцій Компанії. Графік програми був насиченим і
включав виїзне засідання балансової комісії за підсумками роботи НАЕК і ВП ЮУАЕС, зокрема, за I півріччя
2020 року, нараду з капбудівництва, зустрічі з керівництвом підрядних організацій і трудовим колективом
енергокомплексу.
Керівник НАЕК на бу- будівництва обговорили
дівельному майданчику оз- реалізацію двох інвестинайомився з перебігом ційних проєктів НАЕК —
реалізації проєкту «Реконст- реконструкцію системи техрукція системи технічно- водопостачання та заверго водопостачання. Робота шення будівництва Ташблоків 1–3 на Ташлицькому лицької ГАЕС.
водосховищі та бризкальПроблеми, що виникли
них басейнах Южно-Ук- останнім часом на цих та
раїнської АЕС». Сьогодні тут інших об’єктах з оплатою
роботи сконцентровано на праці підрядних організапершому пусковому ком- цій, були порушені на зусплексі, до якого входять два трічі Петра Котіна з керівбризкальні басейни з дво- никами підрядників. Він
ма насосними агрегатами. коротко виклав перспектиПетро Котін відзначив ви- ви НАЕК, повідомив про
соку готовність об’єкта та кроки, що вживаються для
висловив надію, що за умо- стабілізації
фінансової
ви стабілізації фінансового ситуації, зазначивши, що
стану Компанії першу чергу вже за 2-3 місяці Компаоб’єкта буде здано до кінця нія планує відновити розпоточного року. «Це дозво- рахункову дисципліну. «Із
лить уже наступного року січня поточного року пракЮжно-Українській атомній тично не фінансувалася
станції у літній час працюва- виробнича програма Комти на повну потужність», — панії, що призвело до такопідкреслив він.
го критичного стану неНа засіданні балансо- платежів і заборгованості
вої комісії, яке відбувалось перед підрядниками, —
у режимі аудіоконферен- сказав він. — З червня
ції, тимчасовий виконувач ситуація почала більшобов’язків президента Ком- менш стабілізуватися і ми
панії доповів про підсумки ставимо перед собою завроботи «Енергоатома» та дання за два місяці вивиконання фінансового пла- йти на нормальний рівень,
ну за перше півріччя 2020 коли в повному обсязі
року. Учасники засідання зможемо розрахуватися з
також заслухали звіт гене- тією заборгованістю, що є
рального директора Южно- на сьогодні. Робитимемо
Українського енергокомп- усе, аби до кінця року вилексу Володимира Ліснічен- йти на повне фінансуванка про результати діяльності ня всіх наших зобов’япідприємства за вказаний зань».
період. На нараді з кап(Закінчення на 2-й стор.)

У сфері впливу Атомпрофспілки перебувають підприємства Міненерго України, Мінприроди, Мінохорони здоров’я України тощо
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Підтримка колективу — найважливіше!
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
Представники підрядних
організацій у свою чергу говорили про необхідність чіткого плану виходу зі складної
ситуації з розрахунками, про

зміну умов участі в тендерних процедурах і про
порядок погашення заборгованості за вже виконані
роботи. Т.в.о. президента
«Енергоатома» Петро Котін,
підбиваючи підсумки зустрічі, наголосив, що Компанія
розуміє проблеми підрядників, і запропонував їм на два
найближчі місяці сформувати список невідкладних платежів, які НАЕК постарається
сплатити, тим самим фінансово підтримати колективи
будівельників і монтажників
до стабілізації повної платоспроможності Компанії.
Очільник «Енергоатома»
на зустрічі з колективом
енергокомплексу пильну увагу приділив перспективам
розвитку Южно-Українського енергокомплексу та Компанії в цілому. Порушили

питання корпоратизації, розвитку соціальної сфери на
атомних майданчиках, відновлення будівництва житла, видачі безвідсоткових
позик на нього, а також спорудження нових атомних
потужностей.
Торкаючись теми перспектив Компанії, віце-президент Герман Галущенко зазначив, що вони, передусім,
залежать від кожного працівника: «Потенціал Компанії величезний. Це Компанія
світового рівня, яка через
певні обставини та законодавчі норми сьогодні просто
загнана в кут і намагається
розпочати рух уперед. Я вважаю, що у нас це вже виходить. Є величезна кількість
напрямів, куди можна розвиватися — від експорту
електроенергії до нових технологій. І я переконаний, що
в дуже короткостроковій
перспективі Компанія дійсно
може вийти на світовий
рівень».

Резюмуючи робочу поїздку на майданчик ЮжноУкраїнського енергокомплексу, Петро Котін сказав:
«Ми їхали на Южно-Українську станцію з певною
метою — дізнатися, чим живе колектив, і відчути підтримку людей. Це, мабуть,
було найважливішим для
мене. Крім цього ми вирішили низку інших завдань — провели попередню
балансову комісію, результати якої оцінюю задовільно. Остаточну оцінку буде
поставлено на підсумковій
балансовій комісії у Києві».
Т.в.о. президента НАЕК також повідомив, що найближчим часом Компанія
має намір розв’язати проблему з балансовими обмеженнями енергоблоків, вивівши їх з резерву, для того
щоб використовувати всі
потужності атомної генерації для постачання споживачам України дешевої
електроенергії.

До теми

Розпочато спрацювання Олександрівського водосховища

Гідроенергетики Каскаду ГЕС-ГАЕС Южно-Українського енергокомплексу розпочали у липні спрацювання
Олександрівського водосховища для забезпечення санітарно-екологічного попуску води в нижній течії Південного
Бугу. За сьогоднішніх умов, коли витрати води в річці вище
за течією становлять 7-10 м3/с, з Олександрівського водосховища щосекунди скидається 12,1 кубометра — попуск,
приписаний Міжвідомчою комісією з узгодження режимів
роботи штучних водойм на Південному Бузі на весняно-літній період 2020 року.
За п’ять діб липня рівень технічного цеху Каскаду
Олександрівського водосхо- ГЕС-ГАЕС Андрій Гнезділов.
вища знизився на 0,12 м. — Чекати поповнення нізвід«Щодоби рівень водосхо- ки, від маловоддя страждає
вища знижується на 2-3 см. сьогодні не лише пониззя
В об’ємному вираженні це Південного Бугу. Ладижинсьстановить 250–300 тисяч ку- ке водосховище, що нині
бометрів, — наголошує за- утримує основний запас пріступник начальника гідро- сної води річки, вже спрацьо-

ване на 25 см, тобто на 1/5
ємності».
«Олександрівська ГЕС
сьогодні працює одним гідроагрегатом на потужності
1 МВт. Це мінімальна потужність, що можлива для
нас. Далі лише холостий хід
із зупинкою гідроагрегату та
пропуск води транзитом:
скільки надходитиме у водосховище, стільки ми й пропускатимемо», — доповнює начальник Олександрівської ГЕС
Богдан Солтановський.
Починаючи з 2010 року,
дозволений рівень Олександрівського водосховища становить 16 метрів. На кінець

липня його вже спрацьовано
до 15,5 м. Згідно зі встановленими правилами, спрацювання водойми можливе до
позначки 14,4 метра. За збереження такої тенденції її буде
досягнуто приблизно через
місяць, а у разі погіршення гідрологічної ситуації — ще раніше. Тобто водогосподарський запас води, який нині
становить 11 млн м3, повністю
вичерпається менш ніж за 4
тижні. А попереду — традиційно сухі кінець літа та початок
осені.
Варто зазначити, що нинішній рік і його літній період
зокрема досить типові. У спекотні літні та перший осінній
місяці ситуація наближається
до критичної, або є критичною
практично щороку вже протягом двох десятиліть.
Фахівці-гідроенергетики
Каскаду ГЕС-ГАЕС наголошують: уточнений проєкт гідрокомплексу передбачає максимальну рівневу позначку
Олександрівського водосховища 20,7 метра. При цьому
для роботи Ташлицької ГАЕС
достатньо рівня водойми 16,9
м. Решта закумульованої води
призначатиметься для сезонного регулювання стоку річки,
зрошування сільськогосподарських угідь і забезпечення
комунально-побутових потреб
регіону впродовж усього року.

За довгострокову експлуатацію

На ЮУАЕС розроблено проєкт програми заходів, які
підтвердять можливість подальшої роботи енергоблока
№1 у період довгострокової експлуатації. Документ уже
опрацювали в НАЕК «Енергоатом», тепер южноукраїнські
атомники мають врахувати надані експлуатуючою організацією рекомендації. Наступним кроком стане схвалення
в Державній інспекції ядерного регулювання України
(ДІЯРУ), яка оцінюватиме програму на відповідність усім
нормативним та технічним вимогам.
У документі передбачено виконання комплексу робіт з оцінки технічного стану обладнання, підвищення безпеки, модернізації, реконструкції, технічного переоснащення. Також має бути
розроблений звіт з періодичної переоцінки безпеки. Цей документ містить аналіз впливу проведених модифікацій, старіння
обладнання та будівельних конструкцій на надійність роботи
енергоблока.
«До 2 грудня 2020 року ми маємо заявити регулятору про
свої наміри щодо продовження роботи першого енергоблока
ЮУАЕС або його зняття з експлуатації, — зазначив начальник
служби надійності ресурсу та продовження експлуатації ЮУАЕС
Борис Мікітков. — Ми плануємо подавати документи з обґрунтуванням подальшої експлуатації мільйонника».
Ліцензію Державної інспекції ядерного регулювання
України, яка дає право на довгострокову експлуатацію, перший енергоблок Южно-Української АЕС отримав 2013 року.
Працювати на визначених у проєкті рівнях потужності мільйонник може протягом 10 років, тобто до грудня 2023-го.

Подальша доля енергоблока залежить від його технічного
стану, тож протягом відведеного часу атомники мають провести цілий комплекс заходів для пролонгації ліцензії.
З економічної точки зору підготовка до продовження
довгострокової експлуатації вигідніша, ніж будівництво
нового енергоблока. Орієнтовні витрати на реалізацію
заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки (КзПБ) становлять приблизно 670 млн грн, і ще майже
50 млн мають піти на роботи інжинірингового характеру.
Для порівняння: вартість будівництва нового енергоблока
АЕС, за підрахунками експертів, становить від 6 до 8 млрд
євро.
Світовий досвід свідчить, що робота енергоблока у період
довгострокової експлуатації — це не тільки економічно доцільне
рішення, а й обґрунтоване з точки зору забезпечення необхідного рівня безпеки. «Україна не першою пішла таким шляхом, —
підкреслив Борис Мікітков. — Це міжнародний підхід, схвалений МАГАТЕ».
Заходи, які підтвердять можливість подальшої роботи енергоблока №1 у період довгострокової експлуатації, розплановані
на 10 років. Цей процес контролюють у ДІЯРУ. Зокрема, 2020-й
атомники вважають результативним, незважаючи на те, що він
досить важкий через введення нової моделі ринку електроенергії та тривалий карантин. До кінця поточного року у рамках
підготовки до подальшої роботи енергоблока №1 у період
довгострокової експлуатації южноукраїнські атомники готуються виконати ще низку заходів.

Дезінфікуючі тунелі
введено в дію на РАЕС
З початку пандемії коронавірусу в Україні на Рівненській АЕС впроваджено цілу низку карантинних
заходів, зокрема частину персоналу переведено на
дистанційний режим роботи. Нещодавно на електростанції були впроваджені нові автоматичні безконтактні
дезінфікуючі тунелі «Unilife» (Україна).
Чотири дезінфікуючі тунелі (дві одинарні та дві подвійні арки) розміщені перед входом до їдалень №2,
№9, №13 на майданчику
електростанції та їдальні
РОК «Біле озеро». Обладнання здійснює безконтакне вимірювання температури, дезінфекцію рук та
одягу спеціальним аерозолем — безпечним 2% біорозчином «Nano Protect —
Дезбар’єр» (Україна), що
має повний спектр антимікробної дії. У разі високої температури тіла спрацьовує
відповідний сигнал, тоді
працівник зобов’язаний терміново звернутися до служби охорони праці.
За рішенням штабу РАЕС
з проведення карантинних заходів буде здійснено
закупівлю дезінфікуючого
розчину «Nano Protect —
Дезбар’єр» у кількості, необхідній упродовж дії карантинних заходів в Україні. Як для людини, не псує одягу
зауважив головний інженер та не викликає алергічних
управління робітничого по- реакцій».
Це обладнання разом
стачання РАЕС Олександр
Крушевський, системою ае- із наявним біорозчином
розольного розпилення у передано Рівненській АЕС
новому обладнанні вико- Первинною профспілковою
ристовується 20 мл дезінфі- організацією НАЕК «Енергокуючого розчину на осо- атом», як черговий етап підбу. «На основі проведеного тримки колективу атомників
аналізу до завершення ка- у боротьбі проти поширення
рантину планується закупи- COVID-19. Зокрема, такі сати 1200 л цього розчину. мо тунелі вже встановлені на
За інформацією виробника, всіх українських АЕС.
Юлія КУЛАЄВА
він максимально безпечний
Інформація за темою
У навчально-тренувальному центрі Запорізької АЕС
на повномасштабному тренажері та в навчально-лабораторному комплексі увели в дію дезінфікуючі тунелі,
які працюють в автоматичному режимі. Замір температури та обробка рук відбуваються безконтактно.
«У разі погіршення епіде- нелів, оснащених індикатомічної ситуації у тунелі є ром безконтактного вимірюрежим повного обприску- вання температури та фунвання людини спеціальним кцією дезінфекції рук.
дезінфікуючим розчином на
основі колоїдного срібла,
що не спричиняє алергічних реакцій», — зазначив начальник навчально-тренувального центру Запорізької
АЕС Валерій Мартинюк.
При виявленні високої
температури в тунелі спрацьовує сигнал, а працівник
має повернутися назад і
негайно звернутися до відділу охорони здоров’я.
Загалом Запорізькою
АЕС отримано сім таких туАТОМНІ НОВИНИ

Полігон для неутилізованих
виробничих відходів
На Запорізькій АЕС будується новий об’єкт — полігон для неутилізованих виробничих відходів, який розрахований на тридцять років експлуатації.
Проєкт комплексу розроблений проєктно-конструкторським підрозділом Запорізької АЕС. Його будівництво розпочалося торік і до кінця цього року об’єкт потрібно завершити та здати в експлуатацію. Готовий полігон буде передано
цеху господарського обслуговування, який у подальшому
його експлуатуватиме. Про це розповів головний інженер
управління будівництва Сергій Соломоненко.
Полігон для неутилізованих виробничих відходів — це
комплекс будівель і споруд. Уже зведені санітарно-побутові
корпуси, насосна станція, контрольно-пропускний пункт з
естакадою для огляду автомобілів. Нині ведуться роботи з
внутрішнього оздоблення приміщень. Будівельники прокладають бетонну дорогу та монтують чашу для відходів, об’єм
якої майже 80 тис. куб. м.

Профспілки відповідно до Конституції України є єдиними організаціями, яким делеговано право на захист прав та інтересів трудящих!
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Акція підтримки вихованців реабілітаційного центру
Вкотре працівники Рівненської АЕС — члени ВП
ГО «Українське ядерне товариство» у Рівненській
області разом зі своїми
родинами організували
на території Вараського міського центру комплексної реабілітації для
осіб з інвалідністю толоку
для підтримки у належному стані дитячого ігрового маиданчика, на якому
проводять час не тільки
вихованці центру, а й малюки з усього міста-супутника.
Перша цьогорічна зустріч членів ВП ГО «УкрЯТ»
у Рівненській області була надзвичайно теплою, і
сприяла цьому не лише
чудова погода. Упродовж
дня на території Центру
реабілітації волонтери на
чолі з атомниками — заступником генерального
директора РАЕС з персоналу Ігорем Вітковським та
головою рівненського осе-

редку Товариства Сергієм
Гуцалом фарбували, зачищали й ремонтували елементи дитячого вуличного
ігрового обладнання.
Як зазначають самі організатори, приємна атмосфера, створена спілчанами, об’єднаних спільною
метою — поділитися своїм
часом, зусиллями для важливої справи, надавала толоці особливого присмаку.

Активісти поповнили скарбничку добрих справ, згуртувалися, попрацювали та
водночас склали плани на
майбутні спортивні, освітні
та благодійні проєкти.
«Допомога Центру реабілітації стала доброю традицією, яку ВП ГО «Українське ядерне товариство» у
Рівненській області буде
розвивати, адже це робить
щасливішими не тільки ді-

У ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

ток, а й нас самих. Безперечно, ми й надалі продовжуватимемо нашу лінію
підтримки», — підкреслює
Сергій Гуцало.
«Уже декілька років поспіль цей обсяг роботи беруть на себе енергійні, активні, відповідальні члени
Ядерного товариства. Нинішня допомога досить доречна і своєчасна. Адже
заклад готується зустріча-

ти своїх вихованців після
довготривалого карантину.
І, звичайно, такий яскравий, свіжопофарбований
майданчик буде приваблювати і веселити особливу
малечу, — відгукуються про
проведений захід представники реабілітаційного
центру на своїй офіційній
сторінці у Фейсбуці. — Щиро дякуємо всім, хто об’єднався задля доброї справи.

Попри зайнятість, ви спільно з нами дбаєте про те,
аби перебування малечі у
закладі було комфортним,
а це вже шлях до маленьких перемог тих, кому у
житті випало чимало випробувань. Тож нехай та
частинка тепла, яку ви залишили у яскравих кольорах майданчика, зігріває
серця наших вихованців».
Юлія КУЛАЄВА

ІНФОРМУЄ ДАЗВ

Діалог налагоджується

У Києві відбулася робоча зустріч представників Міністерства молоді та
спорту України, Федерації
профспілок України та Молодіжної ради ФПУ.
У ній взяли участь заступник міністра молоді та
спорту Марина Попатенко,
заступник Голови ФПУ Олек-

сандр Шубін, заступник голови Молодіжної ради ФПУ
Павло Олещук, фахівці апарату ФПУ.
За інформацією Департаменту розвитку профспілкового руху та зв’язків з
громадськими організаціями ФПУ, під час зустрічі обговорювався проєкт Національної стратегії розвитку
державної молодіжної політики до 2030 року та позиції ФПУ щодо основних її
положень.
При цьому було зазначено, що зниження граничного
віку молоді до 29 років позбавить значну частину молодих громадян (віком 29–35

років) соціального захисту,
зокрема сприяння зайнятості та забезпечення житлом. У цьому контексті Павло Олещук акцентував увагу
саме на необхідності роботи
з молодими людьми 29–35
років, бо в цьому віці вони
вже мають певний досвід
роботи та професійні навички і потребують самореалізації.
Марина Попатенко наголосила на важливості розвитку національної свідомості молодих людей на
основі суспільно-державних
цінностей та відповідального громадянства, надання
молоді можливостей для
успішної соціалізації, реалізації її потенціалу. Також вона звернула увагу на слушні
зауваження ФПУ, що стосуються соціального захисту
молоді віком до 35 років,
зокрема щодо програм забезпечення молоді житлом.
Обидві сторони дійшли
згоди про необхідність подальшої спільної роботи з
напрацювання та погодження Стратегії молодіжної політики до 2030 року, а також
щодо співпраці міністерства
та ФПУ з питань роботи з
молоддю.

Реформа профспілок в Україні
може порушувати права людини
Положення проєкту закону про працю
№2681 не відповідають міжнародному
праву та стандартам у галузі прав людини. Про це в офіційному зверненні до
Уряду України повідомив спеціальний
доповідач ООН з питань права на свободу мирних зібрань та асоціацій Клеман
Ньялетсоссі Вуле.
«Хочу донести до відома українського
уряду інформацію про те, що деякі положення законопроєкту №2681, у разі їх
прийняття, можуть бути несумісними із
зобов’язаннями України відповідно до міжнародного права та стандартів у галузі прав
людини. Зокрема, вони можуть поставити
під загрозу реалізацію права на свободу
асоціації на робочих місцях», — заявив
Клеман Ньялетсоссі Вуле.
На думку спецдоповідача ООН, законопроєкт №2681 встановлює обмеження

для профспілок та їхніх членів на реалізацію права на об’єднання, свободу мирних
зібрань та свободу вираження поглядів.
У зверненні до уряду Клеман Ньялетсоссі Вуле звернув увагу на такі проблемні
положення законопроєкту:
— обмеження кількості профспілок на
підприємстві до двох;
— створення контрольних комісій у всіх
профспілках;
— заборона профспілкам, у складі яких є
особи, які належать до керівного персоналу,
бути представником працівників у колективних переговорах;
— встановлення високої мінімальної
кількості членів профспілки;
— примусова передача державі всього
майна профспілок.
Спеціальний доповідач ООН аргументував, що ці норми можуть обмежувати
реалізацію права українців на свободу асоціацій.
За повідомленням Департаменту міжнародних зв’язків ФПУ, 22 червня ц.р.
Голова Федерації профспілок України
Григорій Осовий та Голова Конфедерації
вільних профспілок України Михайло
Волинець звернулися до спеціального
доповідача ООН з питань права на свободу мирних зібрань та асоціацій з проханням звернути увагу на невідповідність законопроєкту №2681 міжнародним
зобов’язанням України та конституційним
нормам.
Олексій КОРЕЦЬКИЙ

Триває протипожежне патрулювання

З метою оперативного виявлення та
ліквідації можливих лісових пожеж у зонах умовного та безумовного (обов’язкового) відселення під час пожежонебезпечного періоду працівники ДСП «Північна
Пуща», Чорнобильського радіаційноекологічного біосферного заповідника та
відділу поліції Чорнобильської АЕС здійснюють посилене патрулювання лісових
масивів та водно-болотних угідь.
«Під час пожежонебезпечного періоду у
зоні відчуження мобілізовані та залучені всі
можливі ресурси. ДАЗВ та підприємства
сфери управління Агентства приділяють
значну увагу моніторингу та патрулюванню.
Сьогодні ми працюємо над тим, щоб створити ефективну систему раннього виявлення
пожеж та забезпечити виконання інших превентивних заходів, які у майбутньому дозволять скоротити час виявлення займань та
підвищать ефективність ліквідації пожеж», —
наголошує перший заступник Голови ДАЗВ
Андрій Пляцко.
Зокрема, до патрулювання від ДСП
«Північна Пуща» залучено сім автомобільних
патрулів, кожен із яких укомплектований

пожежними ранцями та додатковими ємностями для води. Окрім того, співробітники
ДСП «Північна Пуща» здійснюють моніторинг
ситуації зі спостережних веж, а також за допомогою двох камер відеоспостереження та
однієї тепловізійної системи, що працює у
тестовому режимі.
Від Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника до патрулювання залучено два автомобільні та водні
патрулі.
Також під час патрулювання використовуються три безпілотні літальні апарати, щоб
охопити більші території.
За словами Андрія Пляцка, всі мобільні
групи, які здійснюють патрулювання, розведені у часі. Це зроблено для того, щоб екіпажі не опинялися одночасно в одному і тому
самому квадраті. До того ж такі заходи
дозволяють охопити якнайбільше території
зони відчуження.
Патрулювання та постійний моніторинг є важливими елементами для оперативного виявлення та ліквідації можливих лісових пожеж на території зони
відчуження.

«Звуки Чорнобиля» об’єднають музикантів
Державне агентство України з управління зоною відчуження підтримує музичний проєкт «Звуки Чорнобиля», у
рамках якого цього року заплановано випуск тематичного
альбому сучасної музики. Окрім міжнародних, до написання композицій долучаться шість українських музикантів, а режисери створять відеокліпи до композицій.
До альбому також увій- лісу, відлуння, гуркіт течії, техдуть композиції Dub FX, кра- нічні звуки Чорнобильської
щого бітбоксера світу, який АЕС, записані митцями проторік відвідав зону відчуження єкту ARTEFACT ще 2018 року.
та створив трек зі «Звуків Їх використання об’єднає всі
Чорнобиля», і композиція но- композиції музикантів у темамінанта на премію Grammy тичний альбом.
Крістофа Етьє.
«Зона відчуження — териУнікальне звучання май- торія, яка має багато аспекбутнім творам альбому на- тів. Один із них — місце для
дасть аудіобібліотека «Звуки усвідомлення, переосмисЧорнобиля» — колекція зву- лення та натхнення для творків, які музиканти будуть чих людеи, адже на одній
використовувати у своїх ком- територіі уже сьогодні можна
позиціях для надання їм побачити реалістичне поєднеповторної атмосфери зо- нання минулого та сьогоденни відчуження. Серед них: ня, а також переосмислити
тріщання дозиметра, скрип її майбутнє. Впевнені, що
колеса огляду, шум Рудого культурний музичний проєкт

Існування профспілкового руху в Україні — це ознака рівня цивілізованості держави

«Звуки Чорнобиля» буде успішно реалізований та знайде свого слухача», — наголошує заступник Голови
ДАЗВ Максим Шевчук.
Першим анонсованим українським артистом проєкту
стала співачка Стасік (Анастасія Шевченко) — медикстрілець на фронті, художниця-акціоністка у творчості.
Відвідавши зону відчуження,
співачка наразі працює над
написанням композиції.
Проєкт реалізується Лавіна Концерт за підтримки Українського культурного
фонду та сприяння Державного агентства України
з управління зоною відчуження.
Сторінка проєкту у соціальних мережах: https://
www. facebook. com/Sounds
OfChernobyl

4

6 серпня 2020 року

№31 (1026)

СОЦІАЛЬНА СФЕРА РАЕС

Восени побачимо осучаснений стадіон «Ізотоп»
На спортивних спорудах «Ізотопу» УСО РАЕС тривають масштабні ремонтні роботи. Йдеться, зокрема, про
благоустрій багатофункціонального ігрового майданчика, зведеного ще минулого року, та про оновлення частини спортивного ядра стадіону — бігових доріжок та
легкоатлетичних секторів. І якщо роботи з благоустрою
завершаться ще влітку, то ремонт на стадіоні триватиме
щонайменше до жовтня.
Нині в ремонті, окрім ви- тонного покриття та заміна
щезазначених об’єктів ста- дренажної системи.
діону, перебувають також
«Загалом буде замінено
перший поверх адміністра- 7000 квадратних метрів потивно-господарської будівлі криття, враховуючи бігові
СК «Ізотоп» та спортивна за- доріжки та два легкоатлела Палацу культури. Фронт тичні сектори», — коментує
робіт чималий, залучені не хід ремонтних робіт головтільки працівники РАЕС, а й ний інженер УСО РАЕС Вапідрядні організації. Благо- лентин Делех.
устроєм багатофункціональРоботи з укладання безного ігрового майданчика шовного поліуретанового
займається персонал РБЦ. покриття будуть здійснюваА ось на центральній час- тися за технологією Caniтині стадіону працюють під- pur SP «Conica» (Швейцарія).
рядники — працівники бу- Це буде двошарова посиледівельної компанії «Случ» — на поліуретанова система,
там ремонт асфальтно-бе- сертифікована Всесвітньою

асоціацією легкоатлетичних
федерацій (IAAF). Загальна
товщина нового покриття
становитиме 13 мм.
Безшовне поліуретанове
покриття призначено саме
для легкоатлетичних дисциплін, зокрема бігу. Серед
його переваг: безпечність
для навколишнього середовища, травмобезпечність (захищає суглоби та хребет від
ударних навантажень), нековзка поверхня, воно просте
у догляді та ремонті, витримує перепади температур,
має високу зносостійкість та
тривалий строк служби.
Як розповів Валентин
Делех, ремонт асфальтнобетонної основи та дренажної системи здійснюється за
кошти Рівненської АЕС, а
синтетичне покриття бігових
доріжок придбав профком
РАЕС. Початку ремонтних

Абсолютно всі роботи з
ремонту спортивного ядра
стадіону «Ізотоп» проводяться із дотриманням міжнародних вимог, зокрема
Всесвітньої асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF).
Це робиться для того, щоб
згодом тут можна було про-

водити спортивні змагання
обласного та всеукраїнського рівнів, а також для можливості проведення у майбутньому сертифікації стадіону
відповідно до світових стандартів якості.
Олена РОМАНІК,
фото автора

МАНДРУЙ УКРАЇНОЮ!

СПОРТИВНІ ТАЛАНТИ АТОМНИХ МІСТ

«Золото» енергодарської каноїстки
Вихованка відділення веслування на байдарках і каное спортивно-оздоровчого
комплексу Запорізької АЕС
Людмила Бабак виборола
перше «золото» Чемпіонату
України-2020 з веслування
на дистанції 1000 метрів.
Змагання були присвячені
пам’яті заслуженого тренера
України В’ячеслава Сорокіна,
відбувалися вони у Дніпрі.
Майстра спорту міжнародного класу з веслування на байдарках і каное Людмилу Бабак
тренує заслужений тренер України Сергій Сніжко.
НА КУБОК ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

Перша регата крейсерських яхт
«Це знаменна подія. Ми сподіваємося, що регата на кубок ДП
НАЕК «Енергоатом» стане традиційною. Всім учасникам бажаю сім
футів під кілем, нехай переможе
найсильніший», — сказав на відкритті змагань заступник голови
профспілкового комітету ВП ЗАЕС
Дмитро Орлов.
У регаті взяли участь 28 яхт — з
Енергодара, Нікополя, Кривого Рогу,
Запоріжжя та Херсона. Через карантинні обмеження не змогли прийти
яхти з Дніпра. Три перегони провели за
два дні.
Перші місця вибороли яхти
«СОЮЗ» із Запоріжжя та енергодарська «Північна Кароліна».
А ще одна енергодарська яхта «Касатка» стала першою серед
швертботів.

робіт передувала кропітка
праця: керівники РАЕС та
профкому неодноразово
зустрічалися з різними виробниками синтетичного
покриття, консультувалися зі
спортсменами та тренерами, оглядали кращі спортивні споруди регіону.

Усі переможці отримали кубки та
призи від профспілкової організації
ДП НАЕК «Енергоатом». Голова федерації вітрильного спорту Енергодара Віктор Поліхранов висловив
подяку засновникам змагань, профспілці та керівництву Компанії —
Олексію Личу та Петру Котіну, виконувачу обов’язків генерального директора ВП ЗАЕС Юрію Кульбі, профспілковому комітету Запорізької АЕС та
міській владі за допомогу та підтримку
у проведенні парусних регат, ще одну можливість зустрітися і позмагатися з прихильниками вітрильних гонок,
набути досвід та масу позитивних
емоцій.
Наступна гонка «На хвилях пам’яті»
планується у серпні. Яхти стартуватимуть в Енергодарі, фінішуватимуть у
Нікополі.

Заповідними стежками навколо ХАЕС
Територія навколо Хмельницької АЕС — частина національних природних парків
«Мале Полісся» та «Дермансько-Острозький».
Національні парки знаходяться
у надзвичайно мальовничій місцевості, де поєдналися ландшафти Полісся та лісостепу. Вони
охоплюють лісові масиви Ізяславського, Славутського, Острозького, Здолбунівського районів, які завдяки своїм унікальним
розташуванням та кліматичним
умовам вирізняються багатим біорізноманіттям. Природні парки —
це кілька озер і болотних масивів, пагорби Мізоцького кряжу та
Кременецьких гір, а також частини
долин річок Горинь, Вілія, Гнилий
Ріг.
Відділ роботи з громадськістю
і ЗМІ ініціював проведення низки
екологічних турів заповідними
стежками навколо Хмельницької
АЕС. Нещодавно відбувся перший
із запланованих екотурів Національним природним парком «Дермансько-Острозький», який існує
у гармонії із найпотужнішим енергетичним підприємством Хмельниччини та входить до зони спостереження Хмельницької АЕС.
Вирватись із щоденної метушні, відчути красу і первозданність
природи, ознайомитися з принадами флори та фауни цієї місцини
поставила за мету група медійників, науковців та дослідників, яка
вирушила мандрувати екологічними стежками краю. Серед них працівники Нетішинського краєзнавчого музею, зокрема, директор
Оксана Кононюк та науковий співробітник Наталія Горячова, відомий орнітолог-любитель Віктор
Бондарець та екологи-науковці з
Острозького заповідника.
Екскурсовод — завідувачка
науково-дослідного сектору Національного заповідного парку
«Дермансько-Острозький» Оксана
Головко розпочала спільну подорож із мальовничого села Межиріч, що на Острожчині. Його
принадою є місцевий став, що
впадає у річку Збитинка. Саме такі
тихі заплави є взірцем спокою та

релаксу: гладеньке плесо води
порушують хіба що граціозні рухи
сімейства лебедів із малятами та
водопій місцевих гнідих красенів. Крім знімальної техніки, була
також можливість спостерігати за
рослинним і тваринним світом
через біноклі.
Наступною зупинкою екологічного туру став Новомалин, згадка
про який сягає ще XIV століття.
Нині це тихе село Острозького
району презентує відвідувачам
руїни каплиці Новомалинського
замку, яка збереглася тут найкраще. Сам замок, який свого часу
був досить відомим палацовим
комплексом Волині, перетворився
на кілька зруйнованих стін-мурів.
Сьогодні лише мальовничі руїни
нагадують про минулу славу палацового комплексу, а колишні бали, мисливські походи та світські
розваги шляхтичів намагається
замінити сучасний етнофестиваль
«Новомалинська Любава», який
проводиться тут уже кілька років
поспіль.
Ще однією окрасою села є
новомалинське водосховище, яке
входить до Дермансько-Острозького заповідника, окрім того воно
ще має статус орнітологічного
заказника «Збитинський». І справді, тут велике розмаїття птахів.
Навколо водосховища є дуже багато заболочених плавнів, де теж
гніздяться і мешкають різні види
пернатих. Став існував тут з давніх
часів, а з 1981 року після реконструкції отримав статус водосхо-

вища, яке є одним із найбільших у
Рівненській області.
Особливу увагу усіх відвідувачів екомаршруту привертає поселення ластівок, які мешкають у глиняних кручах обабіч дороги. Саме у
земляних природних насипах гніздиться ластівка берегова, сотні
цих сірувато-бурих пташок кружляють над своїми домівками-нірками. А ще поруч можна почути
мелодійні звуки бджолоїдки, пташки, яка теж є розповсюдженою на
території заповідника. Вона —
неначе веселка, бо пір’ячко грає
усіма кольорами, орнітологи ще
називають її українською колібрі.
Завершальним акордом екологічного туру були унікальні карбонатні болота в лісових масивах
села Буща на Здолбунівщині.
Саме тут розміщений ботанічний заказник загальнодержавного
значення. Простуючи лісовою
екостежкою, можна побачити найбільше червонокнижних рослин,
зокрема квітучі дикі орхідеї. Загалом на території заповідника
росте більше тисячі рослин, з них
90 видів занесені до Червоної
книги України.
Останнім часом модним і популярним став екологічний туризм —
відпочинок у місцях з незайманою
природою. Саме такими туристами стали й учасники цього туру,
пересвідчившись в екологічному
благополуччі та гармонійному співіснуванні потужного промислового виробництва з навколишнім
середовищем.

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