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НА ЗАХИСТ ЗАКОННИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СПІЛЧАН

20-РІЧЧЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МОЛОДІ
АТОМПРОФСПІЛКИ

Зона відчуження до влади: фінансування своєчасно й у повному обсязі!
На засіданні ради голів ППО Чорнобильської об’єднаної організації
Атомпрофспілки було прийнято колективне Звернення Президенту України,
Голові Верховної Ради, Прем’єр-міністру та очільникам профільних міністерств з приводу необхідності термінового вирішення питання збільшення
фінансування обсягів бюджетних програм, які виконують підприємства зони
відчуження. У Зверненні йдеться зокрема про те, що недофінансування зони
відчуження триває багато років. Проте такого браку коштів, як у 2021 році, ще
не було.
«Атомпрофспілка наприкінці 2020 но заперечує. На підприємствах зони
року та з початку 2021-го неодноразово відчуження вже несвоєчасно виплазверталася до ДАЗВ України, Міндов- чуються заробітна плата та її складові,
кілля, Міністерства фінансів, Кабінету відпускні та матеріальні допомоги на
Міністрів, Верховної Ради України з про- оздоровлення до відпусток, а також є
ханням внести зміни до Державного ймовірність відправки працівників у необюджету України на 2021 рік у частині плачувані відпустки, виробничих прозбільшення бюджетних призначень за стоїв, скорочення персоналу тощо.
державними програмами. З боку Мін- Середньомісячна зарплата працівників
довкілля та ДАЗВ України Атомпроф- підприємств зони відчуження є значно
спілка отримала повну підтримку у цьому меншою за середньомісячну заробітну
питанні. І з боку органів влади були отри- плату у Києві та Київській області, і це
мані відповіді на звернення, щоправда, при тому, що в зоні відчуження особливо
вони мали лише констатуючий характер: шкідливі умови праці, вахтовий метод
«поділяємо занепокоєння ситуацією» та роботи, психологічне та емоційне на«надіємося на можливе вирішення пруження, 10-годинний робочий день,
питання після пошуків додаткових дже- недосконалі побутові умови проживання
рел фінансування».
в гуртожитках».
«Так сталося, що на сьогодні єдине
У Зверненні також зазначається:
джерело «додаткового фінансування» – «Працівникам, серед яких 70 % є учасце звуження соціальних стандартів пра- никами ліквідації наслідків аварії на
цівників, що Атомпрофспілка категорич- ЧАЕС або потерпілими від Чорнобиль-

ської катастрофи, прикро, що це питання набуло актуальності у рік 35-х роковин Чорнобильської катастрофи. З
високих владних щаблів звучали
запевнення в тому, що проблеми
Чорнобиля будуть вирішуватися своєчасно та в повному обсязі. Натомість,
вони набули загрозливої тенденції
погіршення».
«Просимо Вас сприяти у вирішенні
питання щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2021 рік, а
саме збільшення обсягів фінансування
бюджетних програм 2708110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах
відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення»; 2708120 «Підтримка у
безпечному стані енергоблоків та об’єкта «Укриття» та заходи щодо підготовки
зняття з експлуатації Чорнобильської
АЕС»; 2708090 «Виконання робіт у сфері
поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація його
об’єктів», – йдеться у Зверненні.
Працівники зони відчуження готові
виступити на захист своїх соціальноекономічних і трудових прав усіма
законними шляхами, у тому числі готові
до масових акцій протесту.

ПРОФЕСІЙНА РОБОТА СПІЛЧАН

Атомник РАЕС – у трійці кращих в енергетиці ІТ-фахівців
Начальник служби інформаційних технологій
Рівненської АЕС Олег Килюх увійшов до трійки кращих ІТ-фахівців енергетичної галузі України 2020
року за результатами всеукраїнського конкурсу.
Конкурс BEST CIO проводиться виданням «Комп’ютерний огляд» з 2008
року. Завдання проєкту –
визначити найбільш професійних CIO (Chief Information Officer) різних галузей, які досягли минулоріч
найбільшого успіху в розвитку інформаційних технологій у вітчизняних компаніях, організаціях і на
підприємствах.
Щороку в конкурсі беруть участь керівники ІТдепартаментів, які визна-

чають політику використання і впровадження інформаційних технологій у своїх
компаніях, а також контролюють відповідні бізнеспроцеси. Рівень конкурсантів BEST CIO на основі зібраних про них даних визначає
авторитетне журі, до складу
якого входять представники
організаторів, партнерів, у
їхньому числі Lenovo, Check
Point, OKI, експерти ринку та
низка ІТ-менеджерів – переможців конкурсів минулих
років. Кращі з кращих визначаються у 8 категоріях, а
саме: «Енергетика», «Інформаційні технології», «Гуртова
торгівля», «Роздрібна тор-

гівля», «Агропромисловий
комплекс», «Харчова промисловість», «Державні структури» та «Фінансовий сектор».
У трійці фіналістів BEST
CIO у категорії «Енергетика»
названо працівника Рівненської АЕС Олега Килюха,
який очолює службу інформаційних технологій (СІТ) на
стратегічному об’єкті з 2015
року. Олег Степанович вважає важливим для СІО моніторинг потреб і своєчасне
прийняття певних ІТ-рішень;
ефективну комунікацію і з
керівництвом, і з колегами;
здатність відстоювати свою
(Закінчення на 2-й стор.)

МІЖНАРОДНІ ОЦІНЮВАННЯ

Глобальний індекс МКП з прав профспілок у 2021 році: в Україні відсутні гарантії прав
Відповідно до щорічного Глобального індексу прав
МКП, оприлюдненого на початку липня, у світі зберігається тенденція до погіршення прав профспілок.
Восьмирічного максимуму досягли порушення права
на страйк, права створювати профспілки і вступати в
них, права на профспілкову діяльність і громадянські
свободи, а також права на свободу слова і зборів.
Восьме видання Глобального індексу прав МКП оцінює
149 країн за критерієм дотри-

мання прав трудящих. Основні висновки цьогорічного
рейтингу:

87 % країн порушували
право на страйк.
79 % країн порушували
право на ведення колективних переговорів.
74 % країн позбавили
трудящих права створювати
профспілки і вступати в них.
Кількість країн, які
перешкоджали реєстрації

профспілок, збільшилася з
89 у 2020-му до 109 у 2021
році.
Дві нові країни увійшли
до списку десяти найгірших
країн для трудящих (Білорусь
і М’янма).
Кількість країн, які заперечували або обмежували
(Закінчення на 3-й стор.)

C тавка на молодь
(Продовження. Початок у №22)
2007 року вперше організація молоді ППО РАЕС за власною ініціативою взяла на себе вирішення основних питань
щодо організації та проведення Спартакіади ОМ. За її результатами учасники відзначили високий рівень підготовки та проведення спортивних змагань. У м. Жовті Води 15 вересня
Організація молоді Атомпрофспілки спільно зі Східною об’єднаною організацією профспілки з метою всебічного розкриття
інтелектуального та творчого потенціалу молодих працівників
підприємств, організацій, установ атомної енергетики та промисловості України організували та провели другий конкурс
КВК серед організацій молоді первинних та об’єднаних організацій Атомпрофспілки.
У ці роки організації молоді первинних профспілкових організацій та об’єднаних організацій Атомпрофспілки продовжили
свою шефську роботу в дитячих спеціалізованих і дошкільних
закладах, а також з ветеранами війни та праці, організовували
та брали активну участь у заходах з благоустрою своїх міст, в
організації свят: Дня міста, Дня молоді, Дня Незалежності, Дня
енергетика тощо. Проводилися огляди-конкурси на кращу
роботу організацій молоді первинних та об’єднаних організацій профспілки.
Тривала міжнародна співпраця молоді. На початку липня
2007 року у навчально-тренувальному центрі Ігналінської АЕС у
рамках ювілейного міжнародного фестивалю «Диснай-2007»
відбувся науковий симпозіум, участь у якому взяли молоді
фахівці-атомники понад десяти країн, у тому числі й з України.
Протягом 2008 року активісти молодіжної організації
Атомпрофспілки брали участь у різноманітних семінарах:
«Організація і мотивація профспілкової роботи молоді»,
«Захист інтересів молодих працівників», «Переговори і техніка
укладання колективних договорів», «Формування іміджу профспілкової організації», навіть «Плануй майбутнє» – про правила
і можливості планування бюджету сім’ї, а також «Інформаційна
політика профспілок» тощо. Інформатизація діяльності
Атомпрофспілки набуває подальшого розвитку. Діє розгалужена профспілкова комп’ютерна мережа, Атомпрофспілка має
власну веб-сторінку, де, зокрема, вміщуються в електронному
вигляді щотижневі випуски профспілкової газети «Атомник
України».
«Інформаційна політика у профспілкової організації» – цій
темі було присвячено окремий семінар Організації молоді
Атомпрофспілки, що відбувся за підтримки представництва
Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі 15-18 червня
2008 року на базі туристичного комплексу «Пролісок» (м. Київ).
Участь у семінарі взяла молодь більшості профорганізацій, що
входять до складу Атомпрофспілки, і представники
Незалежної профспілки гірників Республіки Білорусь. Семінар
проводили профспілкові викладачі Організації молоді
Атомпрофспілки. Учасники визначили основні напрями розподілу інформації у профспілкової організації, з’ясували рівень її
достатності та своєчасності, ознайомилися з методами та
формами її передачі. У рамках семінару відбулося засідання
Президії Центральної ради ОМ Атомпрофспілки.
(Продовження буде)
(Фото з архіву «Атомника України»)

АТОМНЕ БУДІВНИЦТВО

ЗАХИСТИМО ТИХ, ХТО ЗАХИЩАЄ НАС!

Медикаменти – для бійців на фронт Два ювілеї Ташлицької ГАЕС
На сході України війна
триває. Наші захисники
виборюють право нашої
держави називатися незалежною та суверенною. У надзвичайно складний для України час сотні
тисяч громадян беруть
найактивнішу участь у
наданні волонтерської
допомоги
Українській
армії.
Атомники не стоять осторонь та постійно допомагають нашим військовим. В Атомпрофспілці також створено волонтерську групу, яка активно
долучилася до цієї благородної місії ще від початку
проведення антитерористичної операції на сході

України. Група сама вивчає
потреби військових, організовує збір, закупівлю та
передачу необхідного спорядження, медикаментів,
продуктів харчування або
коштів нашим бійцям. Її
учасники самі збирають

необхідні кошти, закуповують речі та продукти,
самостійно доставляють у
зону АТО/ООС та безпосередньо передають бійцям.
Цього разу з передової
звернулися з проханням
забезпечити їх медикаментами. Було сформовано та
закуплено «аптечку», її
якнайшвидше доставили
на фронт. Українські захисники подякували атомникам за медикаменти і відчуття, що вони не одні на
фронті. Бійці ризикують
власним життям, тому для
них надзвичайно суттєво
не втрачати віри в перемогу, знати, що вони не самі і
їх підтримують. Разом до
перемоги!

Цього року Ташлицька гідроакумулювальна електростанція відзначає 15-річчя з дня пуску першого гідроагрегату (червень 2006 року) та 40-річчя від початку
будівництва ГАЕС.
«З журбою радість обня- проєктному інституту «Укрлася», – казав колись укра- гідропроект» (м. Харків).
їнський класик, і навряд чи Утворюючи з ЮУАЕС єдиний
міг передбачити, що його енергокомплекс зі спільною
слова виявляться пророчими
не лише для людських доль, а
й, хоч як дивно, будуть доречними для розповіді про історію технічного об’єкта – гідроакумулювальної електростанції. Бо саме Ташлицька
ГАЕС має найскладнішу із
трьох складових Южно-Українського енергетичного
комплексу на Південному
Бузі долю.
ПРИЗНАЧЕННЯ
Ідея гідрокомплексу на
Південному Бузі належить

У сфері впливу Атомпрофспілки перебувають підприємства Міненерго України, Мінприроди, Мінохорони здоров’я України тощо

системою керування та видачі потужності, гідроакумулювальна станція призначена
для покриття пікових навантажень, заповнення нічних провалів, забезпечення аварійного та частотного резервів
(Закінчення на 2-й стор.)
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Світлої пам’яті Бориса
Миколайовича Філіппова

Світлої пам’яті
Зої Єгорівни Ліхітінової

(03.01.1954 – 16.07.2021)
16 липня 2021 року, після тяжкої хвороби, на 68-му році
відійшов у вічність незмінний профспілковий лідер колективу ДП «СхідГЗК» упродовж майже 20 років та керівник
Східної об’єднаної організації профспілки Борис
Миколайович ФІЛІППОВ.
ЦК Атомпрофспілки висловлює щирі співчуття трудовому колективу, близьким і родичам Бориса Миколайовича
з приводу передчасної втрати нашого колеги, досвідченого професіонала, принципового і чуйного до проблем працівника профспілкового керівника, надійного товариша,
люблячого батька й дідуся, доброзичливої людини.

Борис Миколайович народився у
Кіровограді, закінчив інститут сільськогосподарського машинобудування. Розпочав
трудову діяльність у 1976 році інженеромконструктором. Після служби в армії, починаючи з лютого 1978 року, працював інженером-технологом, майстром, начальником дільниці та головним інженером
ремонтно-механічного заводу Східного гірничо-збагачувального комбінату. 3 вересня 2002 року обраний головою групової
Східної організації Атомпрофспілки. Борис
Миколайович був висококваліфікованим

фахівцем. Обіймаючи посаду головного
інженера, брав активну участь у розробці
та виготовленні нових зразків гірничошахтного обладнання для видобутку уранових
руд та установок з його збагачення.
Очолюючи з 2002 року багатотисячну
профспілкову організацію, особливу увагу
приділяв питанням соціально-економічного захисту спілчан, обстоював їхні права та
інтереси, як на виробничому, так і на галузевому рівні. Щиро уболівав за долю та
подальший розвиток атомно-промислового комплексу України.

Борис Миколайович був справжнім
організатором, толерантним, доброзичливим, дипломатичним, умів гідно протистояти сучасним викликам, знаходити і
приймати виважені рішення. Профспілкова справа стала для нього сенсом життя,
він уболівав душею за колектив, з небайдужістю та людяністю ставився до проблем
спілчан, до кожного. Як талановитого
керівника його поважали, він мав заслужений авторитет не лише серед колективу, а

й на рівні спілчан Атомпрофспілки та входив до складу її Центрального комітету.
Обирався депутатом Жовтоводської міської ради.
Добрий та світлий спомин про Бориса
Миколайовича Філіппова назавжди залишиться у серцях колег та всіх, хто його знав.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким, поділяємо з ними біль та смуток.
Адміністрація, профком,рада
ветеранів та колектив ДП «СхідГЗК»

Перестало битися серце небайдужої
до проблем працівників підприємства
людини, чесного та принципового профспілкового лідера, колишнього голови
Теркому ДП «СхідГЗК» Філіппова Бориса

Миколайовича. Висловлюю співчуття
сім’ї, рідним та колегам по роботі. Земля
тобі пухом, друже, колего-спілчанине.
Колишній голова профкому ветеран
ДНВП «Цирконій» В. Г. КІСІЛЬОВ

ПРОФЕСІОНАЛЬНА РОБОТА СПІЛЧАН

Атомник РАЕС – у трійці кращих в енергетиці ІТ-фахівців
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
позицію на всіх рівнях; розуміння технологій, зокрема
конфігурації їх впровадження на підприємстві; прагнення до навчання та змін.
Прикметно, за участю
Олега Килюха у місті-супутнику електростанції реалізовано освітній проєкт для
учнівської молоді «IT-школа
РАЕС», що покликаний розвивати інтерес школярів до
науково-технічної творчості,
техніки та новітніх техноло-

гій, виховувати технічне мислення та здійснювати всебічну підготовку учнів за поглибленими програмами.
Варто відзначити, нині на
електростанції діє близько
150 власних програмних
комплексів, які постійно
вдосконалюються, та ще понад два десятки – у стадії
розробки. Потужною командою СІТ РАЕС виконується
також робота з підрядними
організаціями щодо реалізації програмних продуктів не
лише на майданчику підпри-

ємства, а й у корпоративних
проєктах у межах «Енергоатома» забезпечується постійна технічна підтримка
персоналу інших підрозділів
та підтримка працездатності
технічних і програмних засобів інформаційно-телекомунікаційної системи РАЕС
тощо. Високий рівень діджиталізації на РАЕС підтверджується зокрема і запозиченням її кращих практик
підприємствами інших галузей.
Юлія КУЛАЄВА

15 липня внаслідок тяжкого перебігу коронавірусної інфекції на 80-му році
пішла із життя Зоя Єгорівна
Ліхітінова, Почесний ветеран праці ДП «СхідГЗК». 30
років свого трудового шляху вона присвятила газеті
підприємства «Трудова слава», з 1993 по 2009 рік працювала редактором.
Жінка-легенда, яку добре знали у місті та на комбінаті. Уродженка Сибіру, до
Жовтих Вод вона приїхала

разом із чоловіком за направленням.
Маючи філологічну освіту, спочатку Зоя Єгорівна
працювала методистом у
Будинку піонерів, а у 1979
році розпочала журналістську діяльність. «Я насолоджуюся спілкуванням з трудящими, купаюся в особливій енергетиці, що панує
лише в середовищі простих
робітників», – не раз повторювала Зоя Ліхітінова, повертаючись з чергового репортажу.
Вона часто виїжджала
на промислові майданчики
підрозділів, спускалась у
шахти та готувала цікаві
матеріали. Енергійна, непосидюча, принципова у важливих питаннях та доброзичлива з людьми – такою її
згадують колеги та читачі. А
ще Зоя Єгорівна була прихильницею здорового спо-

собу життя, активною учасницею групи здоров’я.
Її чоловік Олександр Михайлович Ліхітінов присвятив
життя підготовці спортсменів.
Працював тренером з легкої
атлетики у спорткомплексі
ДП «СхідГЗК» та ДЮСШ. Разом із Зоєю Єгорівною виховали чудових сина й доньку,
раділи онукам.
Після виходу на заслужений відпочинок Ліхітінови переїхали до міста Улан-Уде (столиця Республіки Бурятія) і до
останнього дня були разом. Так
розпорядилася доля, що протягом доби діти втратили обох
батьків: Олександр Михайлович пішов із життя днем раніше – 14 липня 2021 року…
Адміністрація,
профспілковий комітет,
рада ветеранів ДП «СхідГЗК»
висловлюють щирі співчуття
родині ЛІХІТІНОВИХ
з приводу тяжкої втрати.

МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МОЛОДІ

Молодіжний Форум IndustriALL: «Майбутнє за нами, майбутнє зараз!»
13 липня 2021 року відбувся Глобальний молодіжний форум IndustriALL. Основна мета заходу: дати
можливість молодим лідерам обмінятись висновками
регіональних конференцій,
визначити спільні виклики і
позиції молодіжного руху у
профспілках. У Форумі взяв
участь 181 учасник з різних
країн. Представниками від
Атомпрофспілки були – Голова Організації молоді Атомпрофспілки Павло Олещук та
делегована
організацією
молоді ВП ЗАЕС до складу
Центральної Ради ОМА Христина Левченко.
Відкриття форуму розпочалось з виступу Генерального секретаря Вальтера Санчеса. В якому він
розповів про боротьбу з безробіттям, обмеженням соціальних прав, відсутністю
доступу до інформації й технологій, через що багато
профспілок не можуть взяти
участь у подібних зустрічах.
У виступі Вальтера Санчеса йшлося також про
необхідність змін структур
профспілок, системи орга-

нізації роботи, подолання
розбіжностей, індивідуалізму, роздробленості і забезпечення прийняття рішень
на рівні керівництва. Молодь має бути представлена у керівних органах профспілок, щоб їхня думка і
точка зору були враховані.
Якщо профспілки не зможуть задовольняти ці потреби молоді, то вони не зможуть залучити її до своїх
лав.
Багато представників з
різних країн зазначили, що
основною проблемою є брак
обізнаності молоді з діяльністю профспілок.
В Індії 75% від загальної
чисельності становить молодь, проте вона не цікавиться профспілковою діяльністю,
а все тому що немає відповідного навчання та інформації. У
Камбоджі немає доступу до
технологій, до того ж є ризик
залишитися без роботи через
висловлювання своєї думки.
Як наслідок, профспілкові лідери не докладають усіх
зусиль для залучення молоді
до своїх лав.
Приємним закінченням

першої сесії Форуму було
одночасне проголошення
гасла всіма учасниками
Глобального Молодіжного
Форуму: «Майбутнє за нами,
майбутнє зараз!» У цю хвилину всі відчули єднання та
силу, завдяки яким вони
подолають усі перешкоди на
шляху.
На Форумі було прийнято проєкт Резолюції третього Конгресу та визначено
потреби у молодих делегатах від профспілок різних
країн для участі у цьому
Конгресі.
За прийняття проєкту
Резолюції проголосувало 148
представників з різних країн.
Резолюція складається з 15
пунктів вимог, що мають
сприяти молодіжному профспілковому розвитку. Також
було проголосовано за квоту
– 20% – стільки молоді братимуть участь у всіх заходах
IndustriALL і структурах прийняття рішень. Очікується,
що ця позитивна дискримінація буде стимулювати молодь до профспілкової діяльності.
Христина ЛЕВЧЕНКО

обладнання, і люди щохвилини мають бути в повній готовності. І з цим викликом колектив впорався.
ПОГЛЯД У ЗАВТРА
Разом зі становленням
Ташлицької ГАЕС давно виріс і
сформувався колектив однодумців. Високий професіоналізм, досвід і злагодженість,
що йому притаманні, є запорукою реалізації найскладніших завдань. На сьогоднішній
момент, після 15-річної експлуатації, устаткування станції підходить до вироблення
свого ресурсу, тож гідроенергетики розпочинають його
планову заміну.
Не полишає гідроенергетиків і надія на остаточне
завершення будівництва станції. Третій її агрегат планується
включити в роботу вже в найближчому майбутньому. У
подальшій перспективі ще три
– № 4, 5, 6. Можливість їх
добудови розглядатиметься
після отримання висновку
оцінки впливу на довкілля.
Технології сьогодні розвиваються так швидко, що цілком можливо, коли настане
час уводити їх у роботу, запуск
здійснюватиметься, наприклад, у голосовому режимі, –
передбачають фахівці ТГАЕС.
У листопаді минулого
року Кабінет Міністрів України
затвердив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на період до 2023
року. Серед 13 вказаних
об’єктів є й Ташлицька ГАЕС.
Для її роботи в повному складі
(6 гідроагрегатів) достатньо
рівня нижньої водойми –
Олександрівського водосховища – 16,9 метра. Та проєкт
станції передбачає й іншу

позначку – 20,7 метра. Увесь
накопичений запас між двома
зазначеними рівневими показниками призначатиметься
для потреб населення та покращення екологічної ситуації
в пониззі Південного Бугу.
Слід додати, що у вартість проєкту завершення
будівництва Ташлицької ГАЕС
закладено 910,6 млн грн на
соціально-екологічну програму розвитку регіону –
покращення медичного та
соціально-побутового обслуговування населення Миколаївської області, розвиток
інженерних комунікацій тощо. На сьогодні на вказані цілі
вже витрачено 191,8 млн грн.
P.S. Дещо про красу та
поетичність
Такого краєвиду немає
більш ніде в Україні, а може, й
на Землі, кажуть в один голос
усі, з ким довелося спілкуватися на ТГАЕС. Для кожного з них
Южноукраїнськ, мальовничий
каньйон Південного Бугу, а за
ним степ, порізаний балками
та яругами, – рідний дім. Тут
виросли їхні діти та зростають
онуки. Усі, молоді й сивочолі,
переймаються долею цього
краю та його майбутнім. Вони
переконані самі та готові
переконувати інших, що добудова Ташлицької ГАЕС – глибоко екологічний проєкт.
Гідроакумулювальна станція в
її повному складі не лише
посилить стійкість енергосистеми України, а й вирішить
проблему вододефіциту в
пониззі Південного Бугу, допоможе зберегти унікальний
куточок природи, де їм пощастило народитися та жити.

АТОМНЕ БУДІВНИЦТВО

Два ювілеї Ташлицької ГАЕС
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
об’єднаної енергосистеми
(ОЕС) України, що має гостру
потребу в пікових та швидкодіючих регулюючих потужностях, якими і є Ташлицька
ГАЕС.
Не слід забувати, що гідроакумулювальна станція у
складі енергетичного комплексу забезпечує базисний
режим роботи та створює
аварійний резерв для ЮжноУкраїнської АЕС. То чому ж
вона досі не добудована?
ІСТОРІЯ
Проєкт Южно-Українського енергокомплексу розроблений за участю національних інститутів «Атоменергопроект», «Гідроенергопроект»
і багатьох інших проєктних та
науково-дослідних установ
України. Об'єднання потужної
атомної електростанції та
можливостей гідроенергокомплексу (Ташлицька ГАЕС і
Олександрівська ГЕС) призвело до народження унікального
для України потужного енергетичного підприємства, проєкт якого отримав найвищі
оцінки на міжнародних виставках у Європі та США.
Спорудження об’єктів гідрокомплексу
розпочали
1981 року, а 10 років потому,
1991-го, будівництво Ташлицької ГАЕС припинили –
уряд увів мораторій. І вже
після його зняття, у 2001-му
(минуло 20 років від початку
будівництва)
генпроєктувальник доопрацював проєкт
з урахуванням стану недобу-

дованих споруд і поставленого обладнання, умов будівництва та параметрів пускового комплексу, а також рекомендацій, отриманих у
процесі узгодження та експертиз уточненого проєкту.
Левова частка змін та доповнень спрямована на мінімізацію та компенсацію шкоди довкіллю. Проєктом передбачені й уточнені природоохоронні та соціальні заходи для прилеглого регіону.
ПОЧАТОК
2001 року будівництво
продовжилося. Навесні
2006-го був піднятий рівень
Олександрівського водосховища (нижня водойма Ташлицької ГАЕС) до нормального підпірного рівня 14,7 м,
наприкінці того ж року введено в експлуатацію перший
агрегат станції. Так було завершено базовий етап формування великого промислового підприємства України з
виробництва електроенергії
на півдні України.
А вже наступного, 2007
року, до лав діючих став другий агрегат ТГАЕС. Відтоді
обидва гідроагрегати ефективно працюють в об’єднаній
енергосистемі України. Від
початку експлуатації вони
виробили понад 2,6 млрд
кіловат-годин електроенергії. Додайте до цього вирівнювання добового графіка
навантажень, запобігання
можливих віялових відключень, «продовження життя»
атомних та теплових енергоблоків завдяки тому, що вони

несли базове, постійне навантаження, а перепади дефіциту-надлишку енергоспоживання взяла на себе саме
Ташлицька ГАЕС.
ВДОСКОНАЛЕННЯ
У колективі зізнаються,
що за 15 років експлуатації
труднощів було чимало. На
початку шляху – з вивченням
нової техніки імпортного виробництва, її особливостей,
алгоритмів, технології експлуатації та обслуговування.
Згодом розпочалося вдосконалення устаткування із застосуванням нових матеріалів і технологій відповідно до
вимог сьогодення. До переліку найбільш пам’ятних подій додалися капітальні та
поточні ремонти агрегатів.
Деякі з них стали віхами в
історії Ташлицької ГАЕС.
ДЕНЬ СЬОГОДНІШНІЙ
У березні 2021 року до
скрижалів історії ТГАЕС було
вписано ще одну пам’ятну
дату – рік роботи на балан-

суючому ринку електроенергії України. Цей ринковий сегмент функціонує в режимі
реального часу та забезпечує
баланс виробництва-споживання і фінансове врегулювання небалансів електроенергії.
Першу заявку на розвантаження енергосистеми шляхом увімкнення Ташлицької
ГАЕС у режимі енергоспоживання (режим насоса) було
акцептовано 13 березня минулого року, першу заявку на
завантаження енергосистеми (робота Ташлицької ГАЕС
у режимі генератора) – за два
дні після того, 15 березня
2020-го. Відтоді режим і часові інтервали роботи гідроагрегатів змінилися докорінно, їх вмикають у генераторному та в насосному режимах не лише у вечірні та ранішні максимуми, а й удень.
Команда на завантаження
чи розвантаження може надійти будь-якої миті. А отже, і

Галина МЕДВІНСЬКА

Профспілки відповідно до Конституції України є єдиними організаціями, яким делеговано право на захист прав та інтересів трудящих!
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Глобальний індекс МКП з прав профспілок
у 2021 році: в Україні відсутні гарантії прав
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
свободу слова, збільшилася з 56 у
2020-му до 64 у 2021 році.
Трудящі піддавалися насильству в 45 країнах.
Працівники не мали доступу
до правосуддя або мали обмежений доступ до нього в 65 % країн.
Трудящі піддавалися довільним арештам і затриманням у 68
країнах.
Профспілкових активістів
було вбито в шести країнах: Бразилії, Колумбії, Гватемалі, М’янмі,
Нігерії та Філіппінах.
Глобальний індекс МКП з прав
профспілок за 2021 рік також документує випадки використання пандемії урядами і роботодавцями як
приводу для звільнення працівників, які оприлюднили важливу
інформацію про поширення вірусу
на робочих місцях; порушення
права на ведення колективних
переговорів; посилення спостереження за трудящими і порушення
права на недоторканність приватного життя; а також обмеження
свободи слова і зібрань.
Робочі місця стають менш
безпечними з посиленням обмежень на профспілкову діяльність в
Білорусі, Колумбії, Камбоджі та
М’янмі.
Спостереження за трудящими посилюється, а спостереження
на складах Amazon перетворилося
на глобальний скандал.
Права порушуються у міру
того, як влада приймає репресивні
закони в Гондурасі, Індії, Індонезії,
Словаччині та Уругваї.
Генеральний секретар МКП
Шаран Барроу заявила: «Пандемія
COVID-19 зруйнувала робочі місця,
спільноти і життя. Глобальний індекс дотримання прав розкриває

ганебний список урядів і компаній,
які дотримуються антипрофспілкового порядку денного, тоді як працівники, перебуваючи на передовій
лінії, виконують важливу роботу для
підтримки функціонування наших
економік і спільнот.
Уряди і роботодавці використовували пандемію для експлуатації
людей, від яких залежить увесь світ,
посилюючи стеження, порушуючи
угоди, звільняючи працівників, блокуючи і залякуючи профспілки,
вдаючись до насильства і вбивств».
2021 рік – це рік, коли демократія зазнала нової атаки, оскільки
кількість країн, які перешкоджали
реєстрації профспілок, де свобода
слова і зібрань була обмежена,
збільшилася з 56 у 2020-му до 64
цьогоріч.
Зокрема, у 2021 році погіршилися рейтинги Бельгії, Канади,
Сальвадору, Гаїті, Угорщини, Йорданії, Малайзії, М’янми і Словаччини. Рейтинг М’янми погіршився до
категорії 5+ через порушення верховенства закону.
У десятку країн світу з найгіршим показником для трудящих у
2021 році увійшли Бангладеш, Білорусь, Бразилія, Колумбія, Єгипет,
Гондурас, М’янма, Філіппіни, Туреччина і Зімбабве.
До найгірших країн у Європі
потрапила Україна, якій присвоєно
рейтинг 5 (відсутність гарантій прав
працівників і профспілок). Подальше просування владою лібералізації трудового і профспілкового законодавства, попираючи при цьому
права працівників та профспілок,
загрожує опусканню України в
категорію 5+ та входженню в десятку найгірших країн світу для трудящих.
Департамент міжнародних
зв’язків ФПУ
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НЕБУДЕННІ ЗАХОПЛЕННЯ АТОМНИКІВ

Сімдесят сім висот Людмили Малько

Як уже повідомлялося («АУ», № 27), наприкінці червня цього року група працівників та пенсіонерів Хмельницької АЕС здійснила сходження на найвищу гірську вершину України – Говерлу.
Поїздка відбулася за сприяння профспілкового комітету підприємства та адміністрації ХАЕС,
яка надала для цього мікроавтобус. А повела групу, як завжди, Людмила Малько, котра була
членом профкому Хмельницької «атомки» 28 років, але й після виходу на пенсію продовжує
ходити у гори. На рахунку Людмили Малько вже 77 походів.
на вершину. Звичайно, я вже не в
ПОДОЛАЛИ ВЕРШИНУ
– Піднялася на всі шість картому віці. І ті, кого я сьогодні веду,
НА ЧЕСТЬ ПУСКУ ДРУГОГО
патські двотисячники: Говерлу,
теж. Тому зараз організовую
ЕНЕРГОБЛОКА
Чорну Гору, Петрос, Бребенескул,
Наймасовішим було сходжен- переважно радіальні походи.
Гутин-Томнатик та Ребра, – розповідає Людмила Михайлівна. – ня з нагоди пуску 2-го енергобло- Приїжджаємо на місце, розбиОбходжу гірські вершини, бо ка. Коли у серпні 2004 року запу- ваємо наметові містечка. А вранзавжди є люди, які вирушають на стили 2-й енергоблок ХАЕС, ці з легкими рюкзаками здійних уперше. Та й навіть ті, хто вже хмельничани вирішили відзначити снюємо сходження і повертаєбував там, бажають ще раз зану- цю подію у незвичний спосіб – мось у табір. Я тут-таки організоритись у ці чари. Бо гори – це не масовим сходженням на один із вую їм баню чи сауну, щоб не
тільки краса, що ми її бачимо двотисячників разом з колегами з було крепатури. У травні у висоочима. Гори наповнюють груди інших станцій на знак своєрідної ких горах ще сніг і холодно, ми
зовсім іншим повітрям. Коли ти на естафети. За Хмельницькою зазвичай їдемо на «велику
вершині й під тобою хмари пливуть «атомкою» мала запускати свій 4-й петлю», як я її називаю, у 1300
– відкриваються такі горизонти! енергоблок Рівненська АЕС. Тому з кілометрів: через Мукачево,
Таке небо, що розчиняєшся в РАЕС у Карпати прибув цілий авто- Берегове, Хуст, Велятино, Вільцьому. Це не передати словами. бус. З «Южки» п’ять представників шанське водосховище, Синевирмікроавтобусом
до ське озеро. Кожна нова ніч – на
Особливо несамовиті відчуття на прибули
Чорногорському хребті – коли з Нетішина і потім перемістилися у новому місці. Тут уже туризм
боку Румунії дме повітряна маса, наш транспорт. Зібралися усі під переплетений з екскурсійною
вона впирається у хребет, і потік Петросом. Там переночували. І програмою. А там і справді є що
повітря піднімається вгору. Стоячи рано-вранці після мітингу і вико- подивитися, в термальних басейна краю хребта і трішки нахилив- нання Гімну України, з прапорами нах покупатися. Сходження здійшись уперед, здається, ніби спи- станцій, НАЕК та Атомпрофспілки, снюємо у районі Міжгір’я.
Потім настає червень – День
раєшся на цей потік і можеш одягнені в однакові футболки, ми
реально на нього лягти. Розкинеш здійснили масове сходження. Я Конституції і – похід у високі гори,
руки в сторони – він підтримує несла в рюкзаку літрову пляшку на Чорногорський хребет. У липні –
тебе і аж гуде. Відхиляєшся назад горілки «Пускова» – презентували Боката. У серпні – на День Неза– мертва тиша: ні звуків, ні руху до пуску енергоблока. Хлопці зро- лежності – знову у високі гори. Усе
повітря. Це надзвичайно сильні били велику булаву і до неї на лан- хочеться встигнути.
Для себе Людмила Малько
цюжку пристосували бірку з напипереживання!
сом: «Флагманам атомної енерге- періодично влаштовує походи з
тики Рівненщини напередодні повною викладкою. Перехворіла
пуску 4-го енергоблока від ХАЕС». на ковід восени. Почувалася довго
Видерлися на гору, надули кульки і некомфортно, сумнівалася, чи
я розлила пляшку на 89 осіб! Став зможе.
– Але змогла. І кожного разу
у нагоді мій 22-річний досвід роботи лаборанткою – кожному оце «а чи зможу я ще раз?» – цим і
вистачило. Такі моменти й об’єд- живу. Похід у гори – це як перезанують, і дають наснаги. Вони сим- вантаження, а ще він «вибиває»
тебе з твого комфортного сереволічні.

ОФІЦІЙНО

Енергетичну стратегію-2050 Міненерго розроблятиме спільно
з іншими міністерствами та британськими партнерами
Уряд доручив Міненерго за участю Мінреінтеграції, Мінекономіки,
Мінфіну, Міндовкілля, Мінстратегпрому, Мінрегіону, Мінсоцполітики,
Мінінфраструктури, НКРЕКП, Держстату, Держенергоефективності
створити робочу групу на рівні заступників керівників органів влади з
підготовки оновленої Енергетичної стратегії України.
Міністерство енергетики вже залучило міжнародну технічну допомогу до розробки Енергетичної стратегії України до 2050 року.
Крім того, Міненерго запросило Уряд Великої Британії долучитися до процесу. З британською стороною узгоджено концептуальні
засади та календарний графік реалізації проєкту технічної підтримки
оновлення Енергостратегії за сприяння Фонду ефективного урядування. Консультантом британські партнери обрали компанію «КПМГУкраїна».

УПЕРШЕ АТОМНИКИ
ПОЇХАЛИ З НАМЕТАМИ
У КАРПАТИ 2001 РОКУ
У профкомі Хмельницької
атомної електростанції Людмила
Малько організовувала культмасову та шефську роботу: огляди
художньої самодіяльності, виставки, конкурси, вечори відпочинку,
різноманітні екскурсійні поїздки. І
весь час думала про гори. Уперше
запропонувала атомникам поїхати
з наметами у Карпати 2001 року.
Досвід сходжень у Людмили
Малько ще зі школи. Потім в інсти-

Відновлення статусу Генпроєктувальника
Уряд погодив законопроєкт, що передбачає повернення статусу
генерального проєктувальника ядерної установки. Законопроєкт на
розгляд Кабміну вніс міністр енергетики Герман Галущенко. Поняття
«генерального проєктувальника» у вітчизняному законодавстві було
неправомірно ліквідовано у 2000 році. Як наслідок, неприпустимо знизилася якість проєктної документації, яка розробляється різними організаціями з низькою кваліфікацією.
Головні функції генпроєктувальника полягають у координації всієї
інженерної та проєктно-конструкторської діяльності на ядерно небезпечних об’єктах, а також у забезпеченні виконання вимог ядерного законодавства України та інших нормативних документів під час нового
будівництва та модифікації енергоблоків АЕС і уранового об’єкта.
АТОМНІ ЮВІЛЕЇ

20 років тому Запорізька АЕС першою і єдиною
в Україні отримала ліцензію на експлуатацію ССВЯП
Двадцять років тому, 16 липня 2001 року, Запорізька АЕС
отримала ліцензію Держкомітету ядерного регулювання
України на введення сухого сховища відпрацьованого ядерного
палива (ССВЯП) у дослідно-промислову експлуатацію.
Запорізька АЕС – перша і тильованих контейнерів зберіганєдина АЕС в Україні, яка впровади- ня, в яких можна розмістити понад
ла систему сухого зберігання від- 9000 відпрацьованих тепловидільпрацьованого ядерного палива них збірок. Сховище зможе придля реакторів типу ВВЕР-1000, йняти на зберігання відпрацьоварозв’язавши у такий спосіб про- не паливо за весь період експлуаблему його зберігання на най- тації ВП ЗАЕС, з урахуванням проближчі півстоліття та заощадивши довження терміну експлуатації
величезні кошти для української енергоблоків.
економіки.
На сьогодні на майданчику
Спосіб проміжного зберігання ССВЯП установлено 167 контейвідпрацьованого палива широко нерів.
застосовується в міжнародній
Контроль радіаційного стану
практиці експлуатації АЕС. До на майданчику ССВЯП здійснюкраїн з уже сформованою практи- ється всебічно і безперервно. 20
кою сухого контейнерного збері- років спостережень показують, що
гання відпрацьованого ядерного всі попередні розрахунки щодо
палива належать США, Канада, безпеки підтверджуються, при
Німеччина, Швейцарія, Велика цьому більшість параметрів, що
Британія, Литва.
контролюються, мають значення,
Комплекс ССВЯП Запорізької які набагато нижчі від граничних,
АЕС розрахований на 380 вен- закладених у проєкт.

туті (м. Рівне) займалася гірським
туризмом. Перший і другий курс її
водили по Карпатах у 7-8-денні
походи 1-ї і 2-ї категорії складності, отримала також розряд зі
спортивного орієнтування. Наприкінці 2-го курсу вже повела групу
сама.
– Річ у тім, що я із Закарпаття –
з Хуста. Тому я довго без гір не
можу, в низині повітря бракує. До
2001 року ми в основному їздили
містами з екскурсіями. І я сказала:
«А давайте повезу туди, де я
виросла», – розповідає Людмила
Малько. – Ідею підтримали. Тоді
ще традиційно підприємство
забезпечувало безкоштовним автотранспортом, профспілка організовувала маршрут, програму
поїздки. Зазвичай веду невелику
групу – 8-12 осіб, але нерідко і 30, і
40 ведеш. Бувало, ми й три автобуси людей возили.

ПЕНСІОНЕРИ ХАЕС
ПІДКОРЮЮТЬ ВЕРШИНИ
Людмила Малько вже восьмий рік як пішла на «заслужений
відпочинок». Але відпочивати не
збиралася. У 2014 році, як тільки
вийшла на пенсію, створила
серед пенсіонерів групу здоров’я.
Профорганізація пенсіонерів
Хмельницької АЕС досить величенька – за тисячу осіб перевалило, знайшлося серед них чимало
«живчиків». Їх невтомна ентузіастка потренувала пару років, і коли
побачила, що вони у хорошій
фізичній формі – повела їх у гори!
Так утворилося в організації пенсіонерів ХАЕС ядро активістів, які
підкорюють вершини. Причому
декому з них сімдесят.
– Спочатку повела їх на Чорну
Гору (друга назва – Піп Іван).
Видерлися на Чорногорський
хребет, пройшлися ним. А потім –

Існування профспілкового руху в Україні — це ознака рівня цивілізованості держави

довища, – зазначає Людмила
Малько. – Там усе, як у природі:
умиваєшся в річці, їжу готуєш на
багатті, теплого унітазу і ванни
немає. Після цього так цінуєш
свою квартиру і блага цивілізації. А
між походами для підтримки
форми – на велосипед – і на дачу.
Навколо ліс, гриби – я це просто
обожнюю! До речі, уся моя сім’я
захоплюється походами в гори. Усі
троє дітей посвячені у туристи,
практично скрізь були. Онуки теж.
Спочатку в тата на шиї, потім уже
своїми ніжками. Полінка з двох з
половиною, а Богдася ще у мами в
животику.
«СПОДІВАЄМОСЯ
НА ПОВЕРНЕННЯ ТРАДИЦІЙ»
– Оті наші гарні традиції, що
існували на Хмельницькій роками,
коли станція виділяла безкоштовно транспорт, а решту підтримки
надавала профспілка, вони, на
жаль, зійшли нанівець, – каже
Людмила Михайлівна. – З різних
причин, непрості економічні й
політичні часи переживаємо. 2013
рік – це останній рік, коли возили
людей станційним транспортом.
Після того весь час приватний
замовляти доводилося. Але цьогоріч традиція повернулася. Зараз
нова адміністрація. Рік у нас ювілейний: Конституції – 25, Незалежності – 30. І станція надала для
проведення походу безкоштовний
мікроавтобус. Група складалася з
12 осіб, половина працівники
ХАЕС: турбінного цеху, гідротехнічного, комунального господарства,
і половина пенсіонерів. Сподіваємося, що на День Незалежності
також допоможуть. Плануємо
сходження на Піп Іван (2028,5 м).
Лілія СОКОЛОВА
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Атомник подолав понад
800 кілометрів велосипедом
Працівник Рівненської АЕС проїхав на велосипеді 830 кілометрів, долаючи власні рекорди та об’єднавши південь і північ, адже маршрут пролягав
через шість областей України.

Поєднуючи відпочинок
із хобі, контрольний майстер відділу технічного
контролю
РАЕС
Юрій
Савчук вирішив здійснити
велоподорож з Одеси до
міста-супутника
РАЕС.
Ремонти доріг, круті підйоми, екстремальна спека
й злива, але попутні вітри,
гостинні люди, міста та
надзвичайні краєвиди –
усе це впродовж п’яти днів
атомник долав на велосипеді. Свою велопоїздку
чоловік спланував зазда-

легідь, проте не все йшло
як задумувалося.
У перший день, проїхавши 200 км Одещиною,
спортсмен зупинився на
ночівлю у м. Подільськ на
кордоні з Вінниччиною.
Другий день дався нелегко, адже перші 100 км
дороги були схожі на американські гірки з постійними підйомами вгору та крутими схилами вниз, і це
при спеці, що коливалася
на рівні +34 градусів за
Цельсієм. Останнім випробуванням цього дня стала
сильна злива, тож подолавши наступні 176 км,
Юрій зупинився на перепочинок у Немирові.
Третій день подорожі
минув навдивовижу легко
та з чудовим настроєм,
адже маршрут пролягав
через курортні містечка, де
велобайкер і зупинився
після 154 км заїзду. На четвертий день Юрій проїхав
124 км через Хмельниччину – мальовничими стежками поблизу жіночого

монастиря Святої Анни,
блакитних озер Славути до
міста хмельницьких атомників Нетішина. Останній
день велоподорожі трималася надвисока спека, від
Цумані 40 км рятувала тінь
у лісовому «тунелі», а краса
природи заворожувала й
додавала сил. У підсумку –
180 км, і Юрій приїхав до
рідного Вараша, де на фініші поряд з Рівненською
АЕС його з оплесками
зустрічали колеги.
«Найкращий навігатор
– це люди, до того ж увесь
маршрут відчувалася величезна підтримка. У соцмережах мене постійно підбадьорювали й надихали
своїми повідомленнями
друзі та рідні. У результаті
подолано 830 кілометрів,
це шість областей країни
та мій власний рекорд.
Розпочинав свої спортивні
досягнення з участі у щорічних спортивних заходах
Рівненської АЕС. На черзі –
тріатлон РАЕС «Energy
Sprint Triathlon», який відбудеться у серпні. Зокрема
моя велоподорож стала
своєрідною підготовкою
до цього івенту, тож сподіваюся на якнайкращий
результат», – прокоментував Юрій Савчук.
Юлія КУЛАЄВА

У МІСТАХ-СУПУТНИКАХ АЕС

Нетішинці у творчості найкращі
У Нетішині визначили переможців ІV всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Срібне сяйво» серед 400
учасників з різних куточків України.
Окрім насиченої кон- ємних сюрпризів – екскуркурсної програми учасни- сії містом, до міського
ків та гостей творчого дій- краєзнавчого музею, на
ства чекало багато при- оглядовий майданчик та

гідроспоруди Хмельницької АЕС. До організації екскурсій долучилися інформаційний центр та організація молоді ХАЕС.
Переможці, дипломанти й усі конкурсанти отримали від організаційного
комітету та спонсорів заходу почесні грамоти й
медалі, творчі колективи –
кубки. Найяскравіші учасники в різних номінаціях
були нагороджені грошовими преміями, серед них
і нетішинці. Найвищу відзнаку конкурсу виборов
зразковий фольклорний
ансамбль «Роксолана» Палацу культури міста Нетішина.
Фото Євгена
ЦИБУЛЬСЬКОГО

Перша спартакіада в «Атоменергомаш»
10 липня у Парку Перемоги (Слави) ВП ЗАЕС відбулося урочисте відкриття
першої спартакіади колективів фізкультури ВП «Атоменергомаш» та первинної
профспілкової організації
ВП АЕМ. Голова ППО ВП
«Атоменергомаш» Віктор
Поліхранов та голова організації молоді відокремленого
підрозділу
Маргарита
Чевюк, які брали активну
участь в організації спортивного дійства, назвали цю
подію історичною та побажали приємних вражень від
спортивних змагань. Вони
зазначили, що головною
метою організації та проведення спартакіади колективів фізкультури підприємства було широке залучення
працівників до активних
занять фізичною культурою і
спортом, мотивація до зміцнення їхнього здоров’я та
зміцнення внутрішньокорпоративних зв’язків.
Свої команди на зма-

ганнях з міні-футболу, стрітболу та пляжного волейболу
представили
завод
нестандартного обладнання
та трубопроводів (ЗНСОтаТ),
завод спеціальних конструкцій (ЗСК) та ремонтно-механічний завод (РМЗ,
м. Южноукраїнськ).
У змаганнях зі стрітболу
та міні-футболу кращою
стала команда ЗНСОтаТ. У
пляжному волейболі (змі-

шані команди) перше місце
– у ЗСК, друге місце –
ЗНСОтаТ, треті – гравці
РМЗ. У пляжному волейболі
серед чоловіків «золото» у
команди РМЗ, «срібло» – у
ЗСК, «бронза» – у ЗНСОтаТ.
У вересні спартакіаду
продовжать змагання з шахів, шашок та тенісу.
Сектор соцрозвитку
«Атоменергомаш»

АТОМНИЙ СПОРТ

Вибороли участь у Чемпіонаті світу з веслування
У Вінниці завершився Чемпіонат України з веслування на байдарках та каное. Захід відбувся за підтримки первинної профспілкової організації Запорізької
АЕС. Змагання стали переможними для спортсменів з
Енергодара – вихованців Дитячо-юнацької спортивної
школи спортивно-оздоровчого комплексу ЗАЕС, які
представлятимуть Україну на Чемпіонаті світу.
187 найкращих веслу- мав повний комплект медавальників з 18 областей лей, посівши перше місце у
України у складі 21 коман- категорії К-2 (29,8 км),
ди змагалися за медалі на друге – у категорії К-1 (3,4
дистанціях від 3,4 км до км) та третє – серед молоді
29,8 км. Головний приз до 23 років у марафоні на
Чемпіонату виборов енер- 26,2 км. Дмитро Кряж вибогодарець Денис Давидов ров «срібло» у категорії С-1
– він став найкращим
каноїстом на дистанції
26,2 км, а також чемпіоном у короткому марафоні на 3,4 км.
В одиночному виді змагань дві золоті медалі – за
перемогу у малому марафоні на 3,4 км та на дистанції 15,4 км – виборола славнозвісна 24-річна каноїстка
Людмила Бабак, яка скоро
поїде до Токіо захищати
честь України на Олімпійських іграх.
Енергодарець
Олександр Чехмістренко отри-

на дистанції 22,6 км серед
молоді до 23 років.
За підсумками всеукраїнських змагань Денис
Давидов, Людмила Бабак,
Олександр Чехмістренко і
Дмитро Кряж пройшли відбір на участь у Чемпіонаті
світу з веслування на байдарках та каное.
Пишаємося звитягою
наших спортсменів та
бажаємо їм гідно представити Україну на міжнародній арені. Вперед і вгору!

ДОЗВІЛЛЯ АТОМНИКІВ

Сімейні канікули
17 липня на території водно-спортивної бази
ЗАЕС відбулося справжнє свято родини під назвою
«Сімейні канікули». П'ять неперевершених сімей
змагалися за звання найкращої, демонструючи
неабияку кмітливість, креатив та артистичність.
Під час конкурсу команСімейні команди на
дам вдалося завітати до сцені «Мушля» співали,
25 країн світу, створити грали на музичних інсімейну
ромашку
та струментах, змагалися у
вижити на безлюдному боротьбі, забивали голи
острові. А найголовніше та навіть запалювали
– запросити глядачів до сімейне вогнище.
країни своїх мрій у творЗа результатами кончому виступі.
курсу всі родини отри-

Вітаємо всіх учасників
та переможців!
Організація молоді
висловлює щиру вдячність адміністрації ВП
«Запорізька атомна електростанція», профспілковому комітету, Культурно-діловому центру ОП
ЗАЕС та Водно-спортивній базі УСП за всебічну
підтримку та допомогу у
підготовці цього чудового свята.
Катерина
БОБОКАЛО

мали подарунки від організації молоді ППО
ЗАЕС та перемогу в унікальній номінації: сім'я
Стаценко «Співоча родина», сім'я Зик «Нестримна енергія позитиву», сім'я Лук'янових
«З музикою в серці»,
сім'я Денисенко «Міцність духу – сімейна сила», сім'я Налісних «Тепло сімейного вогню».
Перемогу у конкурсі
загалом здобула сім'я
Стаценко.
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