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ПРОФЛІДЕР У ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ

Приоритет в работе —
социальная защита
Татьяна САМОКВИТ,
освобожденный председатель цехкома электрического цеха ОП ЗАЭС:
— Я совершенно не
была знакома с профсоюзной работой, поэтому мои
первые шаги в качестве
председателя цехового комитета такого большого
подразделения станции,
как электроцех, начались с учебы. В первую очередь я
обратилась за помощью к бывшему председателю цехкома Любови Ивановне Самарцевой. Конечно, она во
многом помогла, но многому пришлось учиться самой.
Не только я начинала с нуля, в нашем цехкоме также
стали появляться новшества. Взять хотя бы распределение путевок расширенным цеховым комитетом, особенно путевок семейного и детского летнего отдыха.
Предпринимая этот шаг, мы стремились, прежде всего,
к справедливости. В принципе, если человек имеет
желание поправить здоровье в санатории, то получить
путевку вполне реально.
Еще одно новшество касалось компьютеризации.
Если раньше вся рабочая документация велась вручную,
то со временем цехком получил от профкома компьютер, куда мы начали заводить данные по путевкам. Эта
база данных ведется у нас уже четвертый год, что весьма и весьма облегчает работу.
Другое новшество — активный отдых — также давно
прижилось в нашем большом цехе. Мы часто организовываем поездки на экскурсии, на выходные выезжаем в Ялту,
летом посещаем аквапарк на Азовском море в Кирилловке,
выезжаем в Национальный заповедник «Аскания-Нова», в
цирк и ледовый каток в Запорожье и в развлекательный
комплекс «Мост-Сити Центр» в Днепропетровске.
Не забываем поздравлять с днем рождения и с
праздниками ветеранов труда, наших дорогих пенсионеров, отдавших свои силы и опыт родному производству.
Если говорить об актуальных на сегодня вопросах
для нашей профсоюзной организации, то это, прежде
всего, защита персонала в самых разных аспектах: юридическая консультация или материальная помощь,
необходимая для лечения. И если того требуют особые
случаи, мы обращаемся с ходатайством в профсоюзный
комитет Запорожской АЭС и НАЭК «Энергоатом».
Мы отслеживаем также обеспечение персонала
нашего цеха спецодеждой, спецобувью и средствами
индивидуальной защиты; обеспечение компьютерами,
кондиционерами и мебелью на рабочих местах оперативного персонала на блоках.
(Окончание на 3-й стр.)

ДП «Східний ГЗК»: ПРАЦЯ ЯК ГАРАНТІЯ СОЦІАЛЬНИХ ЗДОБУТКІВ

Трудовой коллектив — основа развития шахты
В конце апреля исполнилось 40 лет со дня образования Смолинской
шахты ГП «ВостГОК», благодаря строительству которой на карте Украины
появился поселок городского типа Смолино, названный именем руководителя геологоразведочных
работ Н. В. Смолина.
…Сегодня шахта — это
мощное, передовое подразделение комбината. Горные
работы ведутся на современном импортном оборудовании. Сейчас на шахте
находится в эксплуатации
15 единиц горных машин
импортного производства,
большой парк буровых установок, другой горной техники и механизмов. Шахта
имеет мощный поверхностный комплекс, развитую
транспортную инфраструктуру. В 2009 году был введен в эксплуатацию горизонт 640 метра. В 2006 году,
впервые в Украине, на Смолинской шахте была апробирована технология переработки отвалов забалансовых
руд, которая постоянно совершенствовалась, и сейчас
комплекс «Алтаит» перера-

Работники и ветераны Смолинской шахты – полные кавалеры знака «Шахтерская слава».

батывает один миллион
тонн породы в год.
В 2011 году введен в
эксплуатацию полигон кучного выщелачивания. Несмотря на трудности, на шахте ведется серьезное горнокапитальное строительство,
в частности, для создания
возможностей по расширению ресурсной базы ведется проходка выработки с
горизонта 640 м на горизонт
740 м обратным уклоном.

За счет современных технологий и контроля влияние
на окружающую среду сведено до безопасных значений.
Значительные усилия прилагаются для организации
безопасного ведения работ.
На шахте трудятся более 1600 человек, которым
предприятие обеспечивает
один из самых больших социальных пакетов в Кировоградской области, а средняя заработная плата соста-

В ламповой. Сдача самоспасателей и индивидуальных светильников.

На переднем плане Н.СМОЛИН,
первооткрыватель Ватутинского
месторождения.

ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ: МЕМОРІАЛЬНІ ЗАХОДИ У ПАМ’ЯТЬ ЖЕРТВ КАТАСТРОФИ

ЧОРНОБИЛЬ НАВІКИ У НАШИХ СЕРЦЯХ!

26 квітня 2012 року громадськість України, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, працівники підприємств зони відчуження, громадяни України, яким не
байдужа доля родини та держави, відзначили 26-ті
роковини з дня Чорнобильської катастрофи.
За давньою традицією, тих змагань на Кубок Дерпідготовка до відзначення чер- жавного агентства України з
гової сумної дати розпочалася управління зоною відчуження,
заздалегідь. На засіданні Ра- присвячені пам’яті Героїв
ди голів ППО Чорнобильської Чорнобиля. Під керівництвом
об’єднаної організації проф- керівника КФК «Прип’ять»
спілки були розглянуті та зат- В.М. Шилька організовані та
верджені заходи з підготовки проведені змагання з восьми
та проведення роковин.
видів спорту. Впевнену переВідповідно до розроб- могу здобула команда ДСП
лених заходів, у квітні були «Чорнобильський спецкомбіпроведені перший тур відкри- нат (голова профкому В.М.

Рижук), друге місце посіла
команда ДСП ЦППРВ (в.о.
голови профкому М.В. Новгородський).
У Будинку культури м.
Чорнобиль була оновлена до
демонстрації постійно діюча
виставка аматорів зони відчуження, на якій представлені їх
роботи: картини, вишивки та
інше рукоділля. І з кожним
роком ця виставка розширюється. Дедалі більше працівників виставляють на ній свої
роботи, що стають більш
професійними та різноманітними. Найактивнішу участь у

роботі гуртків аматорів беруть: Бідна С.М., Борисенко
Т.С., Гордієнко Н.С. Однолько Л.А., Гаріна О.М., Кісаретова Г.Р.
18 квітня 2012 року в
Будинку культури м. Чорнобиль, у рамках соціального
партнерства, відбулася зустріч голови Державного агентства України з управління зоною відчуження В.І. Холоші з
профспілковим активом Чорнобильської об’єднаної організації Атомпрофспілки України.
(Закінчення на 2-й стор.)

вляет около 4 тысяч гривен
в месяц. Среди работников
горной группы она значительно выше. За последнее
время на шахте произошло
значительное омоложение
трудового коллектива, что
свидетельствует о повышении престижности горняцкого труда в Смолино.
На предприятии действует мощная профсоюзная организация, которую
многие годы возглавляет
Николай Иванович Кавун.
Он считает, что коллектив
Смолинской шахты смог
достичь главного — спасти
предприятие для экономики
Украины. Именно благодаря
усилиям всего коллектива,
шахта смогла не только
выстоять, но и постоянно
наращивать мощности, несмотря на объективные и
необъективные трудности.
Директор Смолинской
шахты Виктор Васильевич
Коваленко постоянно подчеркивает роль трудового
коллектива в становлении и
развитии предприятия:
(Окончание на 2-й стр.)

ЩИРІ ВІТАННЯ
Шановні керівники і спеціалісти Державного агентства України з управління зоною відчуження!
Прийміть щирі вітання з нагоди 20-річчя утворення
Адміністрації зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, правонаступником якої стало Держагентство!
Історія створення Адміністрації нерозривно пов’язана з
життєдіяльністю багатотисячного колективу, тих людей, які
працювали і працюють на території зони відчуження і
Чорнобильській АЕС для поліпшення радіологічного стану,
забезпечення ядерної і радіаційної безпеки України.
Незважаючи на надзвичайні обставини, висококваліфікованим та ініціативним працівникам Адміністрації, мабуть,
першим у світі довелося організовувати роботи з мінімізації
наслідків аварії на ЧАЕС на такій великій території. Завдяки
проведеним заходам, в умовах неналежного бюджетного
фінансування, підвищено безпеку зупинених реакторів,
проведено стабілізаційні роботи на об’єкті «Укриття», розпочато спорудження нового безпечного конфайнмента,
реалізовано проекти радіаційного захисту річки Дніпро,
протипожежного захисту лісових масивів, втілюються міжнародні проекти й відповідні програми.
Справлятися з цими і новими завданнями великою
мірою допомагають паритетні партнерські відносини, в
основу яких покладено принцип взаємної довіри і допомоги,
задля належної соціальної захищеності працівників. З цією
метою між Держагентством і Атомпрофспілкою нещодавно
укладено нову Галузеву угоду. Відрадно, що разом з Вами
конструктивно співпрацюють у розв’язанні соціальних проблем наші авторитетні, солідарні і сильні профспілкові організації — Чорнобильська об’єднана і первинка ЧАЕС.
Бажаю Вам і надалі, дорогі колеги, бути на рівні тих
питань, які стосуються соціального розвитку трудових
колективів, що є гарантією стабільної роботи підприємств у
цілому.
Щиро вдячний Вам за обов’язковість, компетентність та
активність у спільній добрій справі на благо працівників.
Щастя, здоров’я, миру та злагоди Вам і Вашим родинам!
З великою повагою
Голова Атомпрофспілки України Валерій МАТОВ

У сфері впливу Атомпрофспілки перебувають підприємства Міненерговугілля України, МНС, Мінприроди, Мінохорони здоров’я України тощо http://www.atomprofspilka.info
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ДП «Східний ГЗК»: ПРАЦЯ ЯК ГАРАНТІЯ
СОЦІАЛЬНИХ ЗДОБУТКІВ

Трудовой коллектив —
основа развития шахты
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
«Вехи становления и развития шахты вошли яркой страницей в историю Восточного горно-обогатительного комбината, Маловисковского района и Кировоградской области.
Шахта дала начало поселку Смолино, который стал настоящим оазисом в украинской степи. Все эти годы шахта
постоянно строилась, осваивала новые технологии, внедряла прогрессивную технику и стабильно выполняла плановые показатели. Но самое главное богатство Смолинской
шахты — это наш коллектив, наши замечательные люди.
Тяжелый горняцкий труд и многолетний опыт, высокий профессионализм и взаимовыручка, стремление к совершенствованию и преемственность поколений, сохранение традиций и уважение к ветеранам позволили создать единую
команду, работающую на высокий результат. Сорок лет для
шахты — солидный возраст, и время ставит новые задачи
по доразведке месторождения, по строительству нижележащих горизонтов для наращивания запасов руды»...
За время существования Смолинской шахты целый ряд
горняков вписал свои имена золотыми буквами в историю
родного предприятия. Это Герой Социалистического Труда
Н.С.Кныш, кавалер ордена Ленина Д.М.Саюшев и десятки
горняков, награжденные орденами и медалями, полные
кавалеры знака «Шахтерская слава».
Сергей ПОЛУЛЯХ,
фото Михаила СТЕПАНЯНА и Владимира НИКОЛАЕВА
P. S. За всю историю Смолинской шахты было пройдено
более 237 километров горных выработок, пробурено 6,5
миллиона погонных метров скважин, погашено 6,5 миллиона кубических метров пустот, добыто 20,7 миллиона тонн
руды. Только с 2002 по 2011 год платежи и отчисления в
бюджет разных уровней составили 350 миллионов 554 тыс.
гривен. Шахта добывает 60 процентов украинской урановой руды.
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ЧОРНОБИЛЬ НАВІКИ У НАШИХ СЕРЦЯХ!
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
У своєму виступі В.І.
Холоша зупинився на основних напрямах роботи Агентства, стані фінансування
бюджетної програми, визначив завдання, які стоять
перед Агентством та підприємствами зони відчуження,
розповів про заходи, приурочені до 26-х роковин аварії на ЧАЕС.
Питання, поставлені представниками профспілки, були різноплановими і стосувалися перевезення вахтового
персоналу, стану лікувальнопрофілактичного харчування,
охорони праці, проживання у
гуртожитках, пенсійного забезпечення працюючих. Учасники зустрічі отримали змістовні відповіді на порушені
питання та розійшлися з надією на подальші спільні
зустрічі.
Упродовж місяця працівниками підприємств упорядковувалися прилеглі території, облаштовувалися
місця проведення масових
заходів у Парку Слави м.
Чорнобиль.
У заходах брали активну
участь представники Усманьської громадської організації «Інваліди Чорнобиля»
(Росія), які працювали тут з
перших днів ліквідації Чорнобильської катастрофи.

Очолив цю делегацію її керівник Ю.В.Спічьов, який
вже багато років співпрацює
з Чорнобильською ООП, є
автором книг, присвячених
історії ліквідації аварії, людям, які брали участь у роботах з перших днів після аварії.
25 квітня були проведено збори, під час яких перед
працівниками виступили
перший заступник голови
Державного агентства Д.Г.
Бобро, Представник Атомпрофспілки М.В. Тетерін.
Під художнім керівництвом культурного центру Т.С.
Борисенко та ведучого О.М.
Дем’яновського відбувся
концерт-реквієм, приурочений Дню Чорнобильської
трагедії. Наприкінці зборів відбулася демонстрація
фільму «Інший Чорнобиль»
який розкрив ще одну трагічну сторінку Чорнобильської катастрофи — долі
жителів та культури Чорнобильського Полісся у післяаварійний період. На майдані біля Будинку культури
відбувся виступ гурту «Гайдамаки», який, на запрошення Державного агентства,
завітав до зони відчуження
Під вечір біля музею
«Зірка Полинь» біля Парку
Полісся почали збиратися
працівники зони відчуження,
щоб взяти участь у концерті

-реквіємі, організованому
громадською організацією
«Афганці Чорнобиля». Це
вже чотирнадцятий такий
захід у зоні відчуження.
Почався цей концерт з молебеню на честь загиблих
воїнів та ліквідаторів. Під час
концерту-реквієму лунали
пісні, які висвітлювали подвиг воїнів-інтернаціоналістів
та ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Символічно у руках присутніх горіли
поминальні свічки.
О 21 хвилині за північ
нічну тишу Чорнобиля «розірвали» сирени та клаксони
пожежних машин, які нагадали про перші хвилини
Чорнобильської катастрофи.
26 квітня у Парку Слави
міста Чорнобиля відбувся
мітинг, приурочений 26-м
роковинам від дня аварії на
ЧАЕС, який відкрився хвилиною мовчання. Перед працівниками та гостями виступили
заступник голови Дежагентства Д.Г.Бобро, Представник
Атомпрофспілки М.В.Тетерін, заступник начальника
комплексу ОТЗ ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»
В.П.Махно, представник Усманьської громадської організації «Інваліду Чорнобиля»
В.М.Фомічов. В своїх виступах вони пом’янули пам’ять
загиблих під час ліквідації

СПІЛЧАНИ: СИЛЬНІ ДУХОМ І ТІЛОМ

«АТОМНИКУ УКРАЇНИ»
ВІДПОВІДАЮТЬ

Богатыри Атомпрофсоюза
Турнир «Силачи Атомпрофсоюза» возник не так
давно, но стал довольно
популярен. Многие о нем
слышали, некоторые непосредственно принимали
участие или были наблюдателями-болельщиками.
Для них я просто восстановлю хронологию создания
и открою секреты возникновения. Для тех, кто ничего и никогда не слышал об
этом чудесном турнире,
советую прочесть статью,
обещаю — вам понравится!
Итак, в этом году, по
официальным данным, будет проведен VI турнир
«Силачей Атомпрофсоюза». Почему я делаю акцент
на слове «официальным»?
Сейчас объясню. В 2007
году был проведен первый
турнир «Силачи Атомпрофсоюза» в маленьком городе Славутиче и приурочен к

года организаторами турнира (конечно, не без помощи других предприятий
и организаций) и принимающей стороной стала
молодежь ППО ОП «Атомремонтсервис».
Первый турнир прошел
2 июня 2007 года. К судейству в нем был приглашен
чемпион мира по пауэрлифтингу, обладатель кубков мира по стронгмену
2003 и 2005 годов, трехкратный чемпион мира в
командных соревнованиях
«Самая сильная нация планеты» — Михаил Старов. А
участниками стали представители организаций,
входящих в состав Атомпрофсоюза Украины: ГСП
ЧАЭС, ОП ХАЭС, ОП РАЭС,
ОП ЗАЭС, Дирекция НАЭК
«Энергоатом», ВостГОК,
ОП «Атомремонтсервис».
Команды состояли из двух
спортсменов в возрасте до

Организаторы турнира 2007 года (слева направо): Дмитрий СОЗИНОВ, Михаил СТАРОВ, Сергей МАРТЫНОВ, Андрей КУРЫЛЕВ

его 20-летию. Но мало кто
знает, что все началось
еще в 2005 году.
У светлых голов молодежи ППО ОП «Атомремонтсервис» возникла идея
о привлечении молодежи
предприятий и организаций к активному занятию
физической культурой и
спортом, развитию нетрадиционных видов спорта,
что привело к возникновению турнира. Два года
он проводился в рамках
Спартакиады Организации
молодежи и стал настолько
популярен, что решением
центрального совета Организации молодежи Атомпрофсоюза был выведен в
отдельный турнир. С 2007

35 лет. Им были предложены четыре упражнения:
Эстафета (колесо + коромысло) — перемещение
коромысла весом 200 кг и
кантование колеса весом
280 кг;
Колода — выжимание
колоды весом 80 кг на максимальное количество раз
за 2 минуты;
Карусель — вращение
карусели весом 400 кг на
максимальное количество
оборотов;
Тяга автобуса — название говорит само за себя.
По итогам всех конкурсов были определены команды-победители (1 место — ГСП ЧАЭС; 2 место —
ОП РАЭС; 3 место — ОП

«Атомремонтсервис»; 4 место — ОП ЗАЭС; 5 место —
ВостГОК; 6 место — ОП
«Атомэнергомаш»; 7 место
— Дирекция НАЭК «Энергоатом»; 8 место — ОП
ХАЭС).
В следующем, 2008 году, в турнире также приняли участие 8 команд, состоящие из 16 богатырей,
весом от 80 до 110 килограммов. И казалось бы,
ничего не изменилось с
прошлогоднего турнира:
те же команды, те же условия участия, те же упражнения, но нет! Организаторам приходит еще одна гениальная идея: а
почему не привлечь и зрителей? Так и сделали. Новоиспеченным силачам
предложили перетаскивать чемоданы на время и
они, надо сказать, показали просто отличные результаты.
Второй турнир удивил
еще и тем, что команд-победителей было две: НАЭК
«Энергоатом» и ОП «Атомремонтсервис», второе место — ГСП ЧАЭС, третье
место — ОП ЗАЭС.
Третий турнир «Силачей Атомпрофсоюза» начался с непредвиденной
ситуации, участников было
всего 6, т.е. всего три команды. Отменять никто
ничего не собирался, но
как же быть с распределением мест? Просто поделить их между командами
— неинтересно, поэтому
решили награждать каждого спортсмена отдельно,
что стало правилом в последующих турнирах (хотя
командный результат никто не отменял).
Первое место по итогам всех конкурсов занял
богатырь из АРСа — Кулаченков Василий, второе
место — представитель
Дирекции НАЭК «Энергоатом» Ляшенко Максим,
третье — Громов Александр, ОП ЮУАЭС, четвертое — Курылев Андрей, ОП
АРС, пятое — Блумца Михаил, ОП ЮУАЭС, шестое
— Дмитрий Соколов, ГСП
ЧАЭС.
Что же касается болельщиков, то им снова было
предложено почувствовать
себя богатырями уже в
двух упражнениях (те же

аварії, закликали пам’ятати
ці події, висловили подяку тим,
хто продовжує брати участь у
роботах у зоні відчуження, та
побажали їм здоров’я.
Учасники мітингу поклали квіти до Стели пам’яті,
меморіалу «Тим, хто врятував світ», пам’ятного знака
на місці майбутнього пам’ятника учасникам ліквідації
Чорнобильської катастрофи.
На жаль, час спливає,
дедалі менше безпосередніх учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи,
колишніх керівників та фахівців підприємств зони відчуження бере участь у скорботних заходах. Внаслідок
цього розривається духовний зв’язок між поколіннями
ліквідаторів аварії, нівелюється героїчний подвиг
людей у ліквідації Чорнобильської катастрофи. З метою підтримки пам’яті про ті
трагічні і героїчні дні, про
людей, які стали на захист
держави, за ініціативою
Представника Атомпрофспілки М.В.Тетеріна розпочато збір матеріалів, спогадів учасників, світлин для
видання Книги Пам’яті учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи.
Геннадій МИХАЙЛЮК,
провідний експерт
Чорнобильської ООП,
член ЦК Атомпрофспілки

Щодо ситуації на
ДНВП «Цирконій»

Участники турнира 2011 года

«чемоданы» и, не поверите,
тяга автобуса!).
Чем же удивил нас IV
турнир? А тем, что желание
поучаствовать и попробовать свои силы в таком
необычном виде спорта
проявили новые участники.
Они были менее опытны,
поэтому решили поделить
команды на группы А и Б. В
группу А входили новички,
впервые выступающие, в
группу Б — опытные силачи. Разница между группами заключалась еще в том,
что силачи группы Б выполняли упражнения с повышенным весом. Участие
зрителей, ставшее уже
доброй традицией, также
порадовало своей зрелищностью.
Первое место в общекомандном соревновании
заняла команда Дирекции
НАЭК «Энергоатом», и ей
по праву был вручен Кубок
«Силачи Атомпрофсоюза»,
второе место — команда
ОП АРС, третье — команда
ВостГОКа.
Юбилейный, V турнир
«Богатырей Атомпрофсоюза» прошел, как всегда, грандиозно и зрелищно, несмотря на невыносимую жару. Отличился не
только погодой, но и тем,
что участие в нем приняло большое количество
спортсменов (14 богатырей!), тягать нужно было
не только автомобиль, но и
семитонный грузовик, а
побыть богатырями дали возможность еще и
маленьким болельщикам,
что привело их в неописуемый восторг.
По итогам упражнений:
1-е место — Козловский
Сергей (ОП ХАЭС); 2-е
место — Семенов Олег

(ГСП ЧАЭС); 3-е место —
Скирда Руслан (Дирекция
ГП НАЭК «Энергоатом»).
Надо отметить, что все
турниры проводились благодаря финансовой поддержке Атомпрофсоюза,
профкома НАЭК «Энергоатом», профкома ОП «Атомремонтсервис». Также были и партнеры, помогавшие
в организации этого зрелищного соревнования,
были просто добровольцы
которые во время перерывов между упражнениями
радовали своими талантами (танцами и песнями)
зрителей и болельщиков.
Отпраздновав свое пятилетие, организаторы опять
порадовали своими неиссякаемыми идеями! О чем
я говорю? Рассказывать
всего не буду, но намекну,
что VI турнир будет еще
грандиозней, чем обычно и
… (чуть не проговорилась и
не испортила сюрприз).
Могу лишь сказать, что
подготовка идет полным
ходом, много чего сделано,
но осталось еще множество работы. А время идет,
не успеем оглянуться, как
придет день торжества.
Скорее бы!!! Мне, думаю,
так же, как и вам, интересно узнать, кто же будет
принимать участие, станет
победителем, что еще придумали наши замечательные организаторы… Что ж,
приглашаем всех поучаствовать и посмотреть на VI
турнир «Силачей Атомпрофсоюза», а кто не сможет поприсутствовать, не
расстраивайтесь — я вам
обязательно все расскажу
в следующей статье.
Екатерина КЛИМЕНОК,
Совет молодежи
ОП АРС

Міненерговугілля розглянуло запит газети
«Атомник України» до
міністра енергетики та
вугільної промисловості
України Ю. Бойка щодо
ситуації на ДНВП «Цирконій», наданий листом
від 12.03. 2012 №15-р, і
повідомляє.
Міненерговугілля занепокоєне ситуацією, що
склалася на підприємстві.
На Державному наукововиробничому підприємстві «Цирконій» згідно з Державною цільовою економічною програмою «Ядерне
паливо України» виконується захід «Забезпечення розвитку цирконієвого виробництва шляхом технічного
переоснащення державного
науково-виробничого підприємства «Цирконій» для
виробництва двоокису цирконію та утримання об’єктів
незавершеного будівництва».
Враховуючи недостатній обсяг фінансування Державної цільової економічної програми «Ядерне
паливо України», передбачений Законом України
«Про Державний бюджет
України на 2012 рік», Міненерговугілля планує забезпечити надання державної підтримки ДНВП
«Цирконій» у 2012 році для
утримання та збереження
створених виробничих дільниць та змонтованого
обладнання.
З цією метою Міненерговугілля розробило проект постанови Кабінету
Міністрів України «Про
внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України» і листом від
20.01.2012 № 01/ 15—058
направило на розгляд
до заінтересованих міністерств та відомств.
На цей час зазначений
документ знаходиться на
погодженні у міністерствах
та відомствах.
Заступник директора
Департаменту
стратегічної політики,
інвестицій та
ядерно-енергетичного
комплексу
П.А. ЧЕРНОВ
м. Київ, 14.04.2012 року № 15/33—05/708
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ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА: СПРИЯННЯ ОХОРОНІ ПРАЦІ

Безпека працівника — найвища соціальна політика
За зверненням Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2012 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні в рамках Всесвітнього дня охорони
праці до всіх органів влади, об’єднань роботодавців,
профспілок, засобів масової інформації, керівників і
працівників підприємств, установ, організацій України
приділити увагу питанням створення «зелених» робочих
місць у таких галузях виробництва, як відновлювальні
джерела енергії, будівництво, транспорт, переробка,
сільське та лісове господарство, утилізації відходів,
забезпечення безпечних та здорових робочих місць,
привернути увагу до створення і просування культури
охорони праці з метою зниження рівня смертності та
травматизму, відбулася низка заходів.
Ще в 2002 році 50 країн працювати. При зменшенні
світу підтримали ініціативу показників нещасних випадків
Міжнародної конфедерації на виробництві, порівняно з
вільних профспілок про від- минулим роком, кількість
значення Всесвітнього дня смертельних випадків на виохорони праці 28 квітня. робництві зросла на 41 випаПропозицію підтримала Між- док. Причинами здебільшого є
народна організація праці людський фактор, а також
(МОП). В Україні Указом застарілі технології та низка
Президента від 18 серпня інших чинників. Такий стан
2006 року цей день визнано потребує посилення уваги до
днем об’єднання людей охорони праці державних
навколо проблем збережен- органів, об’єднань роботодавня життя і здоров’я праців- ців, громадського контролю
ників. За рекомендацією профспілок.
МОП Всесвітній день охороПро це йшлося на брини праці у 2012 році прово- фінгу у Федерації профспідиться під девізом «Сприян- лок України на тему «Сприяня охороні праці у «зеленій» ння охороні праці у «зеленій»
економіці». У сфері охорони економіці» за участю Голови
праці в Україні є над чим ФПУ Юрія Кулика, заступни-

ка Голови Сергія Українця,
заступника керівника Державної інспекції праці Василя Іванчака, заступника
голови Держав-ної служби
гірничого нагляду та промислової безпеки Степана
Дунаса, директора Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві Валерія Акопяна.
Юрій Кулик зазначив, що
ситуація із охороною праці,
складна. В країнах Європи
півтора мільйона людей
працюють в антисанітарних
умовах. Не краще становище і в Україні, де щоразу проходить реорганізація
служб охорони праці, зменшується кількість інспекторів. Є нагальна потреба у
відновленні в профспілках
інституту технічних інспекторів, у розробці та ухваленні
Державної концепції з охорони праці. Згубний вплив
на стан техніки безпеки має
нелегальна праця, яка в
країні досить поширена. На
цьому наголосив у своєму
виступі Василь Іванчак.
На брифінгу зазначалося, що Україна прагне стати

ПРОФЛІДЕР У ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ
повноправним членом європейського співтовариства,
але це вимагає переосмислення підходів до економіки
в державі. «Зелена», або
екологічна економіка може
ста-ти рятівною соломинкою, яка дасть людям безпечні робочі місця у ході
розвитку соціальної інфраструктури, що означає
перехід до збалансованих
шляхів розвитку, сприяння
інвестииціям у природний
капітал, зокрема, збільшення частки заповідних територій, посилення захисту
лісів, вирішення проблем
енергетики та забезпечення населення екологічно
чистими продуктами харчування та ін.
«Україна, як і багато інших держав, переживає
складні часи, але за будьяких обставин конституційне право працівника на
належні, безпечні та здорові
умови праці повинно, безумовно, забезпечуватися
роботодавцем і бути предметом особливої уваги всіх
сторін соціального діалогу»,
підкреслюється у Зверненні Президії ФПУ з нагоди
Всесвітнього дня охорони праці, оприлюдненого на
брифінгу.
Петро ВАСИЛЕНКО

тику професійних шкірних захворювань при роботі зі шкідливими виробничими факторами, а також захисних систем блокувань Master lock, які
дозволяють надійно ізолювати
обладнання від усіх джерел
енергії, виключаючи випадкове або несанкціоноване приведення обладнання в дію .
За участю страхового експерта з охорони праці відділення виконавчої дирекції
ФССНВУ у м. Дніпродзержинськ Саннікової Т. Ф. проведено семінар на тему «Сприяння охороні праці у «зеленій»
економіці».
Значення охорони праці у
«зеленій» економці — сприяння ефективності виробництва
через забезпечення безпеки
та культури праці, зниження
рівня виробничого травматизму і професійних захворювань
на виробництві, що гармонійно поєднують економічні потреби суспільства з потребою
постійного відновлення і збереження довкілля.
Але розвиток «зеленої
економіки» повинен бути тісно
пов’язаний із забезпеченням
безпечних і здорових робочих
місць. І велику роль в цьому
можуть і повинні відіграти

уповноважені з питань охорони праці, контролюючи дотримання вимог нормативноправових актів з охорони праці
як працівниками, так і роботодавцем, проводячи активну та
сумлінну роботу, яка сприяє
попередженню травмування,
професійних захворювань та
аварій, покращенню умов та
безпеки праці на робочих місцях.
Уповноважені з питань
охорони праці співпрацюють з
комісією з питань охорони
праці підприємства. Методичну допомогу в роботі уповноважених з питань охорони
праці надає служба охорони
праці.
Провідним інженером відділу охорони праці Губарєвою
Г. А. були надані роз’яснення
нової редакції «Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань
і аварій на виробництві».
Начальник відділу охорони
праці Король А. І. акцентував
увагу на ролі уповноважених з
питань охорони праці у своєчасному і правильному виявленню небезпечних факторів
при підготовці робочих місць,
запобіганню випадкам вироб-

Приоритет в работе — социальная защита
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Для Атомпрофсоюза в целом всегда актуальны
вопросы увеличения зарплаты и выполнение всех пунктов колдоговора. В этом отношении хотелось бы,
чтобы соблюдался пункт о 100-процентном ежегодном прохождении женщинами обследования у мамолога.
Профсоюз для меня — это моя любимая и интересная работа. Я всегда нахожу понимание в своем
коллективе и в профсоюзном комитете станции, и
наши партнерские отношения складываются хорошо.
Я уже второй раз являюсь делегатом Съезда
Атомпрофсоюза. Но именно V Съезд, пожалуй, особый, потому что проходил под знаком 20-летия
Атомпрофсоюза. Это внушительный стаж работы.
Хотелось бы пожелать нам всем успехов, чтобы
отчисления в Атомпрофсоюз не снижались, потому
что эти материальные средства используются на
благо наших работников. Хотелось бы, чтобы Атомпрофсоюз сохранил свои функции, а мы могли сохранить персонал станции, чтобы люди могли улучшать свое благосостояние, чтобы зарплата повышалась в соответствии с ростом инфляции, чтобы сохранились социальные льготы. Наши люди сполна
заслужили все это, потому каждый из них на своем
месте работает на совесть.
Подготовила Лариса ЮРЬЕВА

Обращаются в профком люди
со своими просьбами…

ничого травматизму і професійних захворювань, усуненню причин, що призводять до
нещасних випадків та професійних захворювань, в опрацюванні розділу «Охорона
праці» колективного договору
(угоди), комплексних заходів
щодо досягнення встановлених нормативів, підвищення існуючого рівня охорони
праці.
За активну участь в роботі
з покращення умов та безпеки
праці нагороджено Почесними грамотами п’ять працівників підприємства.
Усі ці заходи спрямовано
на привернення уваги громадськості до масштабів проблем
на виробництві, а також до
того, як створення і просування культури охорони праці
може сприяти зниженню рівня
щорічної смертності та травматизму.
«Зелена» або екологічна
економіка може стати тією
рятівною соломинкою, яка
дасть людям безпечні робочі
місця в ході розвитку соціальної інфраструктури.
Олімпіада ГЕЙКО,
голова профбюро
заводоуправління ДНВП
«Цирконій»

Председатель цехового комитета транспортного цеха ОП ЗАЭС Александра СЛЮСАР:
— Председателем цехового комитета я стала в
1999 году. Свою работу начала с упорядочения документации, составила и обновила списки пенсионеров, чернобыльцев, детей-инвалидов, многодетных
семей. А дальше было решение текущих вопросов,
ведь в основном люди обращаются в профком со
своими просьбами и проблемами.
Специфика работы наших сотрудников такова,
что они все время в разъездах, а я, как завскладом,
постоянно нахожусь на своем рабочем месте и это
очень удобно, чтобы работникам решить какой-то
вопрос.
Персонал нашего предприятия повзрослел, начались проблемы со здоровьем, и вопросы оказания
материальной помощи в случаях серьезных заболеваний стали наиболее частыми. Также среди постоянных — вопросы отдыха и санаторно-курортного
лечения.
Профсоюзная работа для меня — отдушина: я
люблю общение, быть в коллективе, по характеру я
человек сдержанный, поэтому работать с людьми
мне не сложно.
Я была делегатом IV и V съездов Атомпрофсоюза.
Это всегда приятные встречи, обмен мнениями,
новая информация. Я хотела бы сказать, что нам
нужно еще больше внимания уделять социальной
защите наших работников и таким образом придавать людям уверенности в завтрашнем дне и укреплять доверие к профсоюзу.
Атомпрофсоюзу желаю продолжать работать в
том же духе, а еще взаимопонимания с правительством при решении значимых задач.
Юлия ТКАЧУК

тами і науковцями для вирішення невідкладних питань,
що стосуються дезактивації
забруднених територій, охорони здоров’я населення,
очищення води та продуктів
харчування від радіоактивного забруднення.
— Своїми діями і порадами ви намагалися додати оптимізму людям.
— Справді, соціальнопсихологічний клімат у постраждалих районах — тяжкий,
але з вірою в майбутнє.
На зустрічі з керівництвом
третьої за величиною партії
Японії New Comeito (Партія
чистої політики з основним
гаслом «Благо людей — мета
політики») я запропонував організувати нашу спільну участь
з бігунами АЕС ФукусімаДайічі в Токійському марафоні
під гаслом «Фукусіма-Чорнобиль — до майбутнього разом» І ця пропозиція була з
ентузіазмом підтримана.

— Вам, Анатолію Дмитровичу, учаснику багатьох
марафонів, хочеться побажати успіху в реалізації цієї
цікавої ініціативи.
Як відомо, міністр надзвичайних ситуацій Віктор
Балога, уповноважений Кабінетом Міністрів України,
підписав Угоду з Японією
про співробітництво у сфері
післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації
на атомних станціях.
— Підписання цієї угоди
відбулося під час візиту міністра МНС до Японії 18 квітня 2012 року.
У ході нашої зустрічі з
представниками урядових
структур — Комісією з атомної енергетики Японії, Комісією з ядерної безпеки,
Агенцією з реконструкції Японії ми обговорювали можливі шляхи взаємодії між двома сторонами.
Перебуваючи в Токійській
енергетичній компанії, наша
делегація запевнила президента Компанії в тому, що
майданчик Чорнобильської
АЕС завжди відкритий для
японських друзів, а українські
спеціалісти з чорнобильської проблематики вважають
своїм моральним обов’язком
передати японській стороні
унікальний практичний досвід і
знання у подоланні наслідків
аварії.
Зміцнити заходи безпеки — наше спільне завдання.
Розмову вела
Людмила ЛЮБИВА

ДНВП «Цирконій»: мінімізувати виробничі ризики
На виконання Звернення
організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні заходів з нагоди Дня охорони праці в період з 23 по 28
квітня 2012 року на ДНВП
«Цирконій» проведено Тиждень охорони праці під гаслом
«Сприяння охороні праці у
«зеленій» економіці».
У цей період було здійснено відповідні заходи, підбито
підсумки та визначено кращих
у номінаціях «Краща виробнича дільниця (бригада)», «Кращий працівник з охорони праці».
У цехах та структурних підрозділах проведено бесіди
про значення безпеки праці
для людини за принципом
пріоритетності її життя і здоров’я, про запобігання ризику
виникнення нещасного випадку або аварії, а не їх ліквідації,
проведено семінари з уповноваженими з питань охорони
праці.
За участю представників
ДП «ПромЗІЗ» проведено семінар-практикум з добору та
використання засобів індивідуального захисту, спецодягу
та взуття, було представлено
продукцію системи «Риза», що
забезпечує надійну профілак-

ФУКУСІМА-ЧОРНОБИЛЬ — ДО МАЙБУТНЬОГО РАЗОМ

Україна і Японія: співпраця у питаннях ядерної безпеки
Інтерв’ю депутата Славутицької міської ради, заступника генерального директора Чорнобильської
АЕС Анатолія ГОРИ.
— Анатолію Дмитровичу, нещодавно ви повернулися з Японії. Відомо, що як
експерт брали участь у засіданні спеціальної парламентської комісії з розслідування і вияснення причин
аварії на АЕС «Фукусіма-1».
— Так. На запрошення Міністерства закордонних справ
Японії разом з головою Державного агентства України з
управління зоною відчуження
В. Холошою і заступником директора Центральної геофізичної обсерваторії Національної гідрометеорологічної
служби МНС України Л. Табачним ми побували в епіцентрі цих сумних подій.
— Справді, вам — людині, яка брала участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС і яка пройшла на
цій атомній станції значний
трудовий шлях від машиніста турбінного цеху до директора об’єкта «Укриття»,
зрозуміла уся глибина проблем і завдань, що необхідно вирішити.
— Україна і Японія сьогодні розвивають усебічну
співпрацю в питаннях ядерної безпеки. І головною метою нашого візиту був обмін
досвідом в питаннях подо-

лання наслідків аварії на АЕС,
відродження навколишнього
середовища після техногенних катастроф, обговорення
конкретних механізмів взаємодії між двома сторонами.
— Які зустрічі відбулися упродовж вашого перебування в Японії?
— Ми зустрічалися з
президентом Токійської енергетичної компанії (ТЕРСО)
Т.Нісізава, представниками
різних урядових структур,
депутатами парламенту Японії. Наша українська делегація відвідала регіон Такоху,
який найбільше постраждав
від наслідків землетрусу,
цунамі і аварії на АЕС «Фукусіма-1», спілкувалися з
віце-губернатором префектури Фукусіма І. Матсумото
та мером міста Івате Н.Канно, а також оглянули аварійну АЕС «Фукусіма-1», мали
зустріч з мером відселеного
села Іітате. До аварії територія префектури Фукусіма
славилася високим рівнем
екологічного землеробства і
мала світову популярність у
сфері зеленого туризму.
Нагадаємо: 11 березня
2011 року в Японії стався
потужний землетрус магнітудою 9,0, який спровокував
виникнення гігантського цунамі. Він отримав офіційну
назву Великого землетрусу
Східної Японії. В результаті
стихійного лиха загинули і

зникли безвісти близько 20
тисяч людей. Майже 380
тисяч будинків були знищені
або зруйновані. Крім того,
сталася низка аварій на АЕС
«Фукусіма-1», які призвели
до викиду радіоактивних речовин у повітря і океан та
радіаційного забруднення
значної території північного
сходу Японії.
— Чи були зустрічі з
представниками засобів
масової інформації Японії?
— У відкритому форматі
для багатьох представників
ЗМІ проводилося засідання
парламентської комісії Японії. Журналісти цікавились
питаннями, що стосуються
Чорнобильської АЕС і зони
відчуження. Адже у світі сьогодні є дві зони відчуження:
30-км Чорнобильська і 20км Фукусіми. Ми поінформували присутніх про стан
справ на Чорнобильській
АЕС, про заходи уряду України щодо мінімізації наслідків Чорнобильської трагедії, в тому числі з дезактивації
радіоактивно забруднених територій та попередження
негативного впливу на здоров’я людей, а також відповіли на численні запитання
журналістів та членів комісії.
Кожен з нас відчув зацікавленість японської сторони в
тісній співпраці з урядом
України, з нашими спеціалістами, фахівцями, експер-
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НОВЕ
У ЗАКОНОДАВСТВІ
Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О ратификации
Соглашения между Правительством Украины и
Правительством Японии о
сотрудничестве в сфере
улучшения послеаварийного реагирования на
чрезвычайные ситуации
на атомных электростанциях».
Соглашением предусмотрены мероприятия по
улучшению послеаварийного
реагирования на чрезвычайные ситуации на атомных
электростанциях с целью
минимизации их негативного
влияния на человека и окружающую среду, в частности,
путем обмена информацией,
научными работниками, техническим персоналом, проведения совместных семинаров и пр.
С целью реализации положений соглашения предусматривается создание
Совместного комитета, который должен проводить
заседания, как правило,
один раз в год в Украине или
Японии.
Ратификация Соглашения позволит повысить
эффективность послеаварийного реагирования на
чрезвычайные ситуации на
атомных электростанциях
на случай возникновения
катастроф на территории
обоих государств.
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ПРОФСПІЛКОВА ТРАДИЦІЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ АТОМПРОФСПІЛКИ

Ежегодный турнир
памяти П.И.Рощенко
Вот уже пятый год подряд в середине апреля проходит турнир по футзалу памяти Петра Рощенко.
Петр Иванович более 20 лет возглавлял профсоюзную
организацию ремонтно-механического завода. После его
ухода из жизни в 2008 году профком РМЗ выступил с инициативой о проведении ежегодного турнира памяти своего
профсоюзного лидера. Идею поддержала Восточная объединенная организация профсоюза. В этом году победителем турнира и обладателем переходного кубка стала команда РМЗ, на втором месте – сборная управления и НПК
«АиМ», на третьем – профком ВООП. В составе команды
играли ветераны спорта в возрасте старше 35 лет.
Елена БОРОВКОВА
ВП ЮУАЕС: ОРГАНІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНОМАСОВОЇ ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ

З «Натхненням» — до визнання

Переможцем у конкурсі «Людина року — 2011»
в Миколаївській області
стала Людмила Самчинська з Южноукраїнська.
Вона — художній керівник народного ансамблю
спортивно-бального танцю
«Натхнення» Палацу культури «Енергетик» Южно-Української АЕС.
Танцювальний колектив,
очолюваний Людмилою Сам-

чинською, цього року відзначить своє 25-річчя. Два
десятиліття з них він носить
звання народний. В активі
вихованців клубу «Натхнення» чимало гучних титулів і здобутків — від численних перемог на міжнародних
та всеукраїнських конкурсах
до бронзових медалей чемпіонату світу. І за кожною
нагородою стоїть копітка
праця тренерського колективу на чолі з беззмінним
керівником тренером вищої
категорії Людмилою Самчинською. За підсумками
минулого року її визнано
кращим тренером Всеукраїнської федерації танцювального спорту, а очолюваний нею колектив — кращим
клубом федерації. Кращою
спортивною парою 2011
року також стали южноукраїнці — провідна пара клубу
«Натхнення» Роман Гербей і
Віра Бондарева. Нині вихованці Л.Самчинської входять
до 50 кращих пар світового
рейтингу з танцювального
спорту.

ТЕМАТИКА КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ — ЕВРО-2012
pепортаж с VII конкурса КВН среди организаций молодежи Атомпрофсоюза
Для молодежной организации Атомпрофсоюза
уже стало традицией отмечать День международной солидарности трудящихся весело. В этом
году веселым Первомай
стал для жителей города
Славутича, которому повезло принимать у себя
VII конкурс КВН среди
организаций молодежи
Атомпрофсоюза.
По мнению тех, кто смог
видеть все конкурсы КВН
нашего профсоюза, последний был самым увлекательным. Этому способствовали
три причины. Во-первых,
уровень подготовки и опыт
наших КВНщиков растет.
Во-вторых, на этапе репетиций для повышения качества выступлений был задействован профессионал
— главный редактор Черниговской лиги КВН. В-третьих, для ведения шоу была
приглашена участник и ведущая нескольких предыдущих игр, режиссер ДК Южноукраинска искрометная
Наталья Маевская. Юмор,
которым она заполняла короткие паузы между выступлениями команд, порою не

СПОРТИВНІ ТАЛАНТИ АТОМНИХ МІСТ

«Срібні», але такі золоті!
У квітні нетішинські шаблістки, виступаючи у
складі «золотої» Пекінської четвірки, переконливо
захистили честь збірної України на чемпіонаті світу з
фехтування перед очима столичної публіки.
Заслужені майстри спорту України, нетішинки Галина
Пундик та Ольга Жовнір і їхній особистий тренер, заслужений тренер України, В.В.Штурбабін знову приймали
вітання. Тріумф, як і торік, срібний. А «чорна кішка» усе та
ж — жіноча збірна Росії, яка знову у вирішальному двобої
перефехтувала на шаблях українок 45:44. Чемпіонат
світу проходив у Києві, і особистий наставник Валерій
Штурбабін, звісно, не міг не скористатись можливістю
повболівати за своїх вихованок під час змагань, допомогти порадами.
Заявилися для участі в жіночій шаблі 14 команд. В 1/4
збірна України, яку, окрім нетішинок, представляли
Ольга Харлан та Олена Хомрова, здолала спротив
команди Польщі — 45:40, а тоді у півфіналі помірялися
вправністю зі збірною США, яка, додамо забігаючи вперед, з «каштанової столиці» вивезла «бронзу». Поєдинок
виявився напрочуд напруженим, але й тут перемога була
за нами — 45:41. Росіянки виявилися спритнішими у
дуелі з італійками — 45:38. А тоді був фінал, у якому
суперники були достойні одне одного. І нетішинські
«скрипки» звучали у ньому напрочуд яскраво.
Нині Галина Пундик та Ольга Жовнір не так часто
перебувають у Нетішині, але вони щиро радіють цим
миттєвостям, як і всі, хто вболіває за дівчат.
Богдан ФЕДИНЧУК
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уступал шуткам самих КВНщиков.
Тематика конкурсных заданий была связана с грядущим ЕВРО-2012, а именно:
визитка — «Евроремонт»,
разминка — «Евроспорт»,
музыкальное домашнее задание — «Евровидение». В
этом формате делились позитивом следующие команды КВН.
«Ревущие турбины» (организация молодежи ППО
ПАТ «Киевэнергопроект») —
в прошлом чисто девичья
команда, теперь укрепленная артистичными парнями.
«Турбинам» выпал не простой жребий выступать первыми, разогревать до отказа
заполненный зал киноконцертного комплекса Славутича. «Ми чекаємо на евро» — так мотивировали
ребята отказ получать зарплату в гривнях.
«Амстердам» (организация молодежи ППО студентов Севастопольского
национального университета атомной энергетики и
промышленности) хотя и
дебютант нашего конкурса,
но закалена не только университетскими играми, но и

участием в Севастопольской лиге КВН. Поделившись
специфичным студенческим
юмором, «Амстердам» сделал это так энергично, что
взбудораженный зритель
сопровождал аплодисментами и овациями решительно все репризы и шутки
остальных команд. Заслуженное второе место в конкурсе.
«Энергодарские борзые» (сборная организация
молодежи ППО ОП Запорожской АЭС и ОП «Атомэнергомаш») выступили практически в неизменном за
семь лет составе. Вместе с
ними зрители громко улыбались реальности шансов
на победу сборной Украины
по футболу на ЕВРО-2012.
«В глазах налогового инспектора физлицо на 85%
состоит из воды и на 15% из
подоходного налога», — сообщили они. Выступая третьими, по итогам трех конкурсов «борзые» логично
заняли третье место.
«Ремонту не подлежит» (организация молодежи Южноукраинской ООП)
выступила чисто мужским
составом, да так, что во
всех конкурсах все члены
жюри единогласно поднимали ей максимальные баллы.
Блестящая, беспрецедентная победа южан, очевидно, стала следствием
огромной работы. «Садовод
Робин Гуд выкапывал картошку у богатых и садил ее
бедным».
Чемпионы прошлого года, команда «Energyсity»
(организация молодежи ППО
Чернобыльской АЭС), по
мнению капитана команды, выступила примерно на
уровне прошлых лет, потому
в призеры не попала. «Таня
— фанатка скайпа, поэтому
убирает только ту часть комнаты, которую видно с монитора».
«Моя любимая команда» (организация молодежи
Восточной ООП) приехала
из Смолино как победитель
отборочных игр КВН среди
предприятий ВООП. У «любимой» запомнился диалог:
«Слушай, дизайнер, нам
нужно что-то светлое, веселое и бодрящее!.. Чего тупим? За пивом сгоняй!»
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«Made in Netishyn» (организация молодежи ППО
ОП Хмельницкой АЭС) —
многолетний участник конкурса, в этот раз совершенно
покорил женскую аудиторию
своей версией танцевального коллектива Kazaky. «У нас
проходили депутаты медосмотр и сдавали анализы,
так 70% сдало, а 30% воздержались».
«Клиника» (организация
молодежи ППО СМСЧ-4) также из Нетешина, новая на
80% команда, которая пока
не претендует на высокие
места, но главное — направление ребята выбрали
верное, ведь хорошее настроение — отличная профилактика от всех болезней.
Одно из отличий VII конкурса КВН в том, что оргкомитет, а это прежде всего председатель ОМ ППО
ЧАЭС Юлия Станилевич и
заместитель председателя
ОМ Атомпрофсоюза Богдан
Сердюк, в этот раз активно
использовали возможности
Интернет — в социальной
сети Fasebook была создана
группа (67 участников КВН)
для обсуждения организационных моментов мероприятия, а видео всех выступлений команд можно
было смотреть на youtube.com уже через день после игры.
Богдан СЕРДЮК,
заместитель председателя
Организации молодежи
Атомпрофсоюза
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