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Голова Атомпрофспілки України В алерій МАТОВ:

«Сучасні завдання профспілки — це економічний
захист спілчан, правовий і охорона праці»
«Сила — в єдності!» — десятки людей промовляли
цю фразу, всі як один, до кого зверталася знімальна
група однойменного фільму, приуроченого до V З’їзду
(березень 2012 року) Атомпрофспілки і з нагоди її 20річчя. Стрічка переконує: герої цього фільму, більшість яких разом пройшли горнило небезпек, соціально-економічних випробувань, протестних акцій,
які разом набували профспілкового досвіду — і вистояли, перемогли, — добре знають, що Атомпрофспілка є надійною й дійовою, вона завжди поряд і
справді ефективно захищає. Тому атомспілчани спілкуються відкрито й упевнено, а слоган «Сила — в
єдності» незмінно наповнений для них свіжим, переконливим сенсом. Так, Атомпрофспілка багато в чому
унікальна, й це водночас і полегшило, й ускладнило
розмову з Головою Професійної спілки працівників
атомної енергетики та промисловості України Валерієм МАТОВИМ.
надійно захищати права людей. Тоді, власне, й сформувався основний кістяк нашої
організації; багато з цих людей до сьогодні на посту. Ми
із самого початку вирішили:
первинні ланки виходять
безпосередньо на ЦК. І це
виправдало себе, дозволяє
працювати оперативно, знати всі нюанси соціальнотрудових відносин, швидко реагувати й ухвалювати
необхідні рішення. Слово
профспілкових керівників
усіх рівнів ніколи не розходилося й не розходиться з
ділом — звідси взаєморозуміння й взаємна підтримка,
та ще помножена на десятиріччя.
— Валерію ОлексійоМаємо певні відмінності,
вичу, все-таки завдяки чо- порівняно з колегами — гаму Профспілці вдалося лузевими профспілками. Ми
досягти такої міцної струк- єдина профспілка, де ствотури й одностайності?
рені й успішно працюють
— Справді, в нас на всіх правова та технічна служби.
великих підприємствах проф- Керівник правового відділу і
спілковим членством охоп- головний технічний інспеклено до 97 відсотків праців- тор праці працюють у центників! Можемо вважати себе ральному апараті, а робочі
профспілкою особливою, місця юристів і інспекторів з
адже утворилася вже після охорони праці Атомпрофсрозпаду СРСР і фактично — пілки — на підприємствах.
всупереч «волі Москви». Ко- Це майданчики Хмельнили двадцять років тому ми цької, Запорізької, Южнолишилися сам на сам зі свої- Української, Рівненської АЕС,
ми проблемами, працівники Чорнобильської АЕС, СхідГЗК
атомних електростанцій на у м. Жовті Води та Дніпродчолі з головами первинних зержинській об’єднанній орпрофспілкових організацій ганізації профспілки. Наприкзібралися й вирішили ство- лад, нашим профспілковим
рити свою, всеукраїнську, служителям Феміди за більш
профспілку атомників, щоб як десять років практики

доводилося стикатися з різними правовими колізіями
(труднощами), виконуючи
правове забезпечення захисної діяльності Атомпрофспілки у ході закриття ЧАЕС і
до сьогодні, в період відчуження майна профспілки
(оздоровниць), реструктуризації (реформування) виробничих структур НАЕК
«Енергоатом» тощо.
Сьогодні юристи відділу
«покривають» правове поле
Профспілки за нинішніх соціально-економічних реформ
влади, коли у державі практично відсутня безоплатна
правова допомога, а судові
справи нерідко розглядаються роками. Отже, з огляду на це, допомога профспілки, точніше, її вартових
законності, своїм співчленам істотна — і моральна, і
матеріальна, й оперативна.
Не обходиться без профюристів і здійснення перевірок з дотримання вимог
трудового законодавства,
галузевих угод та колективних договорів. Співспілчани
Профспілки у центрі і на місцях, особливо у регіонах, де
знаходяться юристи відділу
Атомпрофспілки, дуже позитивно оцінюють їхні послуги з безоплатного надання правових консультацій,
проведення аналітичних оцінок на відповідність законодавству України деяких
норм наказів, розпоряджень
соціальних партнерів, складання процесуальних документів, виконання представницьких функцій у різних державних органах і
судах, юридичної підтримки
колдоговірних (партнерських) відносин тощо.
У первинних профорганізаціях працюють ще й громадські інспектори з охорони
праці, які спільно з роботодавцями контролюють додержання правил техніки безпеки. До речі, існують ще так
звані партнерські перевірки,
при-міром, з боку Всесвітньої
асоціації операторів, що експлуатують АЕС (ВАО АЕС).

Соціальні партнери — працівники енергоремонтного підрозділу ВП «Рівненська АЕС» біля стенду
«Енергоремонтний підрозділ у праці і спорті» (зліва — направо): ЛІТИНСЬКИЙ Василь Богданович,
старший майстер; ЖУК Олександр Ігорович, майстер; НИКИТЧУК Микола Петрович, старший майстер;
ЛАВРОВ Сергій Ігорович, головний інженер ЕРП; МИКИТІВ Роман Юрійович, член цехкому, голова комісії з охорони праці, оператор цеху з обслуговування та ремонту реакторів; КЛЕПАЦЬКИЙ Сергій
Володимирович, голова цехкому, оператор цеху з обслуговування та ремонту реакторів; КАРПОВИЧ
Іван Анатолійович, голова цехкому, майстер цеху з ремонту турбінного устаткування; ЛЯШИК Анатолій
Іванович, голова цехкому, інженер з охорони праці цеху спеціальних робіт; САВОРОНА Юрій
Олексійович, заступник начальника цеху підготовки виробництва; ХОМИЧ Віктор Петрович, заступник
начальника цеху з ремонту забезпечуючих систем
(Докладніша інформація про трудову діяльність колективу, його соціальні сторони життя — буде)
Фото Миколи ВАРЧИНОГО

Ми також єдина профспілка, що має власну страхову компанію — «Енергополіс». Це додаткові соціальні
гарантії.
Нарешті, саме Атомпрофспілка свого часу першою зробила ставку на молодь, створила молодіжну
профспілкову організацію. І
сьогодні вона сильна, досвідчена, самостійна. Інші
галузі у розвитку молодіжного профспілкового руху
пішли вже за нами.
— Атомпрофспілка має
чимало соціальних партнерів, а отже, й кілька
галузевих угод?

— Так, наші членські організації — це міністерства:
енергетики й вугільної промисловості України, надзвичайних ситуацій, екології та
природних ресурсів, промислової політики, охорони здоров’я України. В усіх галузевих
угодах детально обумовлено
соціальний захист працівників, і передусім безпека їхньої
праці та здоров’я. Соціальний
пакет у нас дуже змістовний,
бо знаходимо з партнерами
повне взаєморозуміння, адже сфера в нас специфічна,
часом небезпечна, й усі добре
це знають. Більше того, коли було ухвалено закрити

Чорнобильську АЕС, Кабінет
Міністрів України за нашим
наполяганням підготував постанову, за якою рівень заробітної плати на ЧАЕС, яка нині
виконує дещо інші функції,
має бути таким самим, як і на
діючих атомних станціях. І
цього додержуються до сьогодні, а співробітники об’єкта
— члени нашої профспілки.
Нам удалося, попри певний
спротив, зберегти спеціалізовані медико-санітарні частини, тобто постійне медичне
супроводження персоналу
АЕС і підприємств атомної
промисловості.
(Закінчення на 2-й стор.)

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ОЗДОРОВЧИЙ СЕЗОН: ПРОФСПІЛКОВА ЕФЕКТИВНІСТЬ

І у лiсi, i на морi дiти будуть всi бадьорi Оздоровлення чорнобильців покращиться
У профкомі ВП ХАЕС з настанням літа стало «спекотно»: тут переймаються наявністю у профкомі ХАЕС
путівок у дитячі табори відпочинку. За словами його
голови Михайла Гука, цьогоріч для оздоровлення дітей
працівників електростанції було обрано чотири оздоровчих заклади — дитячі табори «Мандарин», «Какаду», «Ай-Кемп», «Агатівка».
Відбувся перший заїзд у фкомі буде в наявності 150
Гощанський дитячий сана- штук на чотири заїзди. Коли
торно-оздоровчий комплекс спілкуюся із батьками, які на
«Агатівка», що за кілька де- власні очі побачили умови
сятків кілометрів від Не- відпочинку їх дітей саме біля
тішина.
Гощі, то чую, що в цьому
— Дехто скептично може оздоровчому закладі якась
зауважити, — каже Михайло особлива позитивна енергеВолодимирович,— що, мов- тика і після закінчення відполяв, за відпочинок у лісі, коли чинку школярі неохоче покивсі прагнуть на море. Досвід дають стіни «Агатівки». Тут,
підказує, що й серед правіч- звичайно, немає ніяких секної природи можна добре ретів, — у Гощанському озоздоровитись і набратися доровчому закладі створені
гарних емоцій. Це підтверд- всі умови для змістовного
жує постійний попит на путів- відпочинку та гармонійного
ки саме в «Агатівку». Їх у про- розвитку дітей. Його дирек-

тор Петро Стахов серйозно
ставиться до добору кандидатур вожатих, обслуговуючого
персоналу, відпочивальникам
там нема коли сумувати. Хочу
також відзначити, що у придбанні путівок в «Агатівку» нам
допомагає Фонд соціального
страхування, який частково
компенсовує їх вартість.
— Михайле Володимировичу, я особисто кілька разів відвідував «Агатівку» і погоджуюсь із тим, що там
створені гарні умови для відпочинку та оздоровлення.
Там постійно дбають про свій
імідж. А які умови в інших
дитячих закладах?
— Тут є один цікавий момент — насильно брати кудись путівки нікого не примусиш. Батьки зарання цікавляться умовами відпочинку у

таборах, до яких планують
відправити своїх дітей. Зараз
має попит оздоровлення у
дитячому таборі «Мандарин», розташованому в селищі Піщане Бахчисарайського
району, та в «Какаду» (біля
Євпаторії). Справжній ажіотаж відбувся навколо відпочинку в молодіжному центрі
«Ай-Кемп», нам довелось
додатково придбати ще 18
путівок.
Михайло Гук також запевнив, що цьогоріч, незважаючи на вкрай низький
рівень фінансування профспілкового комітету станції, є
можливість задовольнити всі
запити працівників ХАЕС на
оздоровлення своїх дітей за
допомогою профспілкового
комітету Компанії.
Олександр ШУСТЕРУК

Відомо, що учасники ліквідації аварії на ЧАЕС
потерпали від нестачі обіцяних законом путівок на санаторно-курортне лікування, їм пропонували їхати не в
рекомендовані лікарями заклади, а туди, куди путівки
закуплені за тендером, причому здебільшого в останній
місяць року і на початку нового.
Нещодавно Верховна Рада за доповіддю віцепрем’єр-міністра — міністра соціальної політики Сергія
Тігіпка ухвалила в першому читанні законопроект, за
яким скасовуються тендери на придбання путівок і
передбачається перехід до індивідуального забезпечення чорнобильців санаторно-курортними путівками.
«Зараз механізм забезпечення путівками чорнобильців недосконалий... Ми пропонуємо, щоб люди самі обирали заклад, в якому їм буде зручно оздоровитися і який підходить їм за медичними показаннями, а
держава оплачувала лікування», — сказав на засіданні
Верховної Ради С. Тігіпко.
Довідково. У 2012 році на оздоровлення постраждалих
унаслідок Чорнобильської катастрофи передбачено 370
млн. грн. 354 санаторно-курортних заклади отримали ліцензію на право провадження медичної практики. Порядок
вибору, перелік таких закладів, адреса та їх спеціалізація
будуть опубликовані на офіційному стайті Мінсоцполітики.

Петро ВАСИЛЕНКО

У сфері впливу Атомпрофспілки перебувають підприємства Міненерговугілля України, МНС, Мінприроди, Мінохорони здоров’я України тощо http://www.atomprofspilka.info
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Голова Атомпрофспілки України В алерій МАТОВ:

«Сучасні завдання профспілки — це економічний
захист спілчан, правовий і охорона праці»
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
Загалом, традиційно відбувається, сказати б, зустрічний рух: керівники профспілки разом із соціальними
партнерами шукають важелі, котрі стимулюють людей
до праці на підприємствах і
об’єктах, — передусім житло, щороку вводиться черговий під’їзд, навіть будинок, успішно вирішуються й
інші життєво важливі питання; а люди готові брати дольову участь у тому, що підносить якість їхнього життя.
До речі, під міцним крилом
Профспілки і діти, й пенсіонери, всім турбота, кожному

— увага. А за добро й платять добром.
— Чи існує державна
стратегія розвитку атомної енергетики?
— Ви розмовляли з головою Укрелектропрофспілки і, мабуть, пам’ятаєте, що
паливо для ТЕС дорожчає, а
якість його, на жаль, лишає
бажати кращого. Отже, що
не кажіть, необхідно збільшувати кількість АЕС. Сьогодні в загальному енергетичному балансі України
п’ятнадцять атомних блоків
тримають планку на рівні
47—48 відсотків. Стратегія
розвитку атомно-промислового комплексу існує, вона

розрахована на роки, багато
разів переглядалася, коригувалась. На сьогодні здійснюється завдання з виробництва елементів (про замкнений цикл казати ще зарано) власного свіжого ядерного палива. Реалізується
план з будівництва 3-го й 4го блоків Хмельницької АЕС.
І є перспектива введення
нових блоків.
Накреслено будівництво
до 2015 року заводу на
Кіровоградщині, неподалік
уранової шахти (я й сам —
уранщик, працював на шахті). Це буде дуже чисте виробництво, а головне — ми
додатково створюємо робочі

місця. Для мене як профспілчанина це дуже важливо.
Особливо тому, що йдеться
про невелике шахтарське
містечко Смоліно, де важко
працевлаштуватися навіть
комусь одному з членів родини. А тепер у перспективі
двісті нових робочих місць! А
найсуттєвіше те, що добування урану та його збагачення
будуть в єдиному замкненому циклі, й ми матимемо
власний готовий продукт.
— Чи справедливо буде сказати, що керівники
держави дбають про належний розвиток ядерного-енергетичного комплексу?

ОДНОСПІЛЧАНИ: СИЛЬНІ ДУХОМ І ТІЛОМ

— На жаль, нині знову
стикаємося зі старою проблемою: держава дедалі більше усувається від підтримки
великих програм зі створення
свіжого ядерного палива. І
хоча навіть створено концерн
«Ядерне паливо», — фінансування недостатнє, а точніше,
відсутнє. Мовляв, маєте програму — будуйте. Тільки за
власні кошти. А це біда: адже
йдеться про величезні високотехнологічні об’єкти, котрі
безумовно вимагають значних витрат! Раніше ми легко й
безпосередньо працювали з
урядом, представниками держуправління, а сьогодні з’явилась якась непрозора стіна.
Багато питань не вирішуються роками. Наші звернення
«нагору» наштовхуються на
тишу, в кращому разі — на
відписки.
Візьмімо такий аспект,
як формування фондів. Адже, приміром, ЧАЕС сьогодні ми «годуємо» з бюджету; стратегічні накреслення

реалізуються коштом держави. А за всіма правилами
об’єкт з початку експлуатації
повинен формувати фонд
для вирішення всіх технічних
питань і для того, аби себе утримувати. Робота на
атомних електростанціях
безпечна за високої культури виробництва. Для цього,
передусім, потрібний висококваліфікований та високооплачуваний персонал. І
перша, й друга характеристики є для нас визначальними, і
ми, зокрема, наполягаємо на
необхідності фінансової підтримки АЕС, бо зобов’язані
вирішувати питання безпеки
насамперед. І за жодних умов
і обставин не маємо втрачати
неоціненних фахівців, на підготовку яких ідуть роки, якщо
не десятиліття. Тому сьогодні
тактичні і стратегічні завдання
Профспілки — це економічний захист спілчан, правовий
та охорона праці.
Розмовляла
Тетяна МОРГУН

ДП «СхідГЗК» — ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ:
ПРОФСПІЛКОВА ТУРБОТА

Привлекательная «Смена»
СИЛАЧИ АТОМПРОФСОЮЗА СНОВА ВМЕСТЕ!
«Снова рады приветствовать вас на ежегодном
VI турнире «Силачей Атомпрофсоюза!!!» — доносится до нас с центральной площади прекрасного
маленького города Славутича. «Что же это за турнир?», «Почему так много зрителей?», «Что за
необычные предметы?» — интересовались некоторые жители. И, конечно же, из любопытства шли
посмотреть. «Знающие» же давно «забронировали»
места в зрительном зале, чтоб ничего не пропустить, ведь посмотреть было на что.
Итак, все в ожидании из магазина. Аж дух захваначала… Спортсмены, су- тывало, так легко им это
дьи, ведущий, диджей, по- давалось!!! Не разочаромощники — все на мес- вало и второе упражнение
те. И вот долгожданный — «Колодец». Это непостарт! Ведущий предста- нятное деревянное соорувляет богатырей, количе- жение, вес которого сосство которых превзошло тавляет 180 кг и его нужно
все ожидания! 17 прекрас- пронести 15 метров на
ных спортсменов — это время. Силачи так старапредставители дирекции лись, что чуть не покалечиГП НАЭК «Энергоатом», лись, не шли, а бежали,
ОП «Управление делами», спотыкаясь на ходу! РаОП Запорожской, Хмель- дует, что все обошлось
ницкой, Ривненской и Юж- без серьезных травм.
но-Украинской АЭС, ГСП
Самым зрелищным, по
«Чернобыльская
АЭС», моему непрофессиональВостГОКа, ОП «Атомре- ному мнению, было третье
монтсервис». Все они уже упражнение — «Тяга автоне первый раз приезжают мобиля». Вес поднимаесоревноваться, а вот предс- мой части авто примерно
тавители Российской Фе- 300 кг и его нужно поднять
дерации (Курская АЭС) рекордное количество раз.
посетили нас впервые. Так Не представляю, как это
что выходим на междуна- возможно сделать после
родный уровень!
двух сложнейший упражПо уже сложившейся нений… Но нашим богатытрадиции, первым упраж- рям все по плечу, они поднением была «Карусель» нимали автомобиль, как
(вес 200 кг), где нужно как игрушечную машинку! В
можно больше раз повер- предыдущих годах было
нуть ее вокруг своей оси еще одно упражнение —
за 1 минуту. Спортсмены, «Колода», в этом году оно
полные сил, справились с стало отдельным зачетом.
этим заданием просто веО результатах турнира
ликолепно, казалось, они — чуть позже, а сейчас
носят не 200 кг, а покупки немного о его организа-

ции. Спасибо всем, кто
помогал! Я говорю о представителях ЧАЭС, которые
изъявили желание встречать гостей и принять участие в фотоотчете; о девчонках из КИЭП, которые
подготовили замечательную программу награждения победителей; о справедливом судье Гуркиновом Демиде (ОП ЗАЭС)
и его помощнике Стефанишине Николае (ГНТЦ
ЯРБ); о медицинском сотруднике Барановой Ольге,
которая все время была
начеку, и многих других.
Организаторы не могли оставить без внимания
маленьких зрителей и порадовали их занимательным конкурсом и сладкими подарками. Что же
касается зрителей постарше, то они смогли почувствовать себя настоящими сила-чами. Приятный

сюрприз преподнес Ляшенко Максим, из дирекции
ГП НАЭК «Энергоатом», который продемонстрировал
поднятие штанги одной
рукой весом 200 кг и тем
самым поставил личный
рекорд, с чем его и поздравляем! По итогам трех
упражнений первое место
завоевал Козловский Сергей (ОП ХАЭС), второе —
Марченко Сергей (ВостГОК),
третье — Самойлов Сергей
(ОП ЗАЭС). Надо отметить,
что первенство Сергей Козловский одержал уже второй год подряд. Желаем
всем ребятам множества
побед во всем, а не только в
спорте. Очень рады принимать их в своем городе и
ждем в следующем году на
уже полюбившемся турнире «Силачей Атомпрофсоюза»!
Екатерина КЛИМЕНОК
Фото Юрия КЛИНКОВА

В детском оздоровительном лагере «Смена»,
расположенном на берегу
Азовского моря в пгт
Кирилловка, закончилась
первая смена. Загорелые
и жизнерадостные, переполненные впечатлениями ребята возвратились
домой.
— В первую смену в
лагере оздоровились 122
ребенка, родители которых
работают на предприятиях,
входящих в профобслуживание Восточной объединенной организации профсоюза, — рассказала Юлия
КОЗЫРЕВА, заведующая отделом по организационной
и массовой работе ВООП. —
Этим летом в «Смене» мы
планируем оздоровить около 500 детей. Приятный
сюрприз для них — посещение дельфинария, которое
профинансировано профкомом. Сотрудничество с
этим лагерем мы будем
продолжать и в следующем
году, так как его руководство создает все условия
для комфортного отдыха
наших детей.
Дарина БЕРДНИК, ученица 4 класса СШ № 5:
— В лагере «Смена»
очень хорошо отдыхать.
Каждый день дискотеки,
праздники. Мы были в дельфинарии. Там дельфины
пели, танцевали вальс, рисовали картины! А еще я в
лагере научилась хорошо
плавать!
Влада КОВТУН, ученица
4 класса и Лера КОВТУН,
ученица 2 класса СШ №12:
— В «Смене» очень интересно! Кормят хорошо,
дают много сладкого, фруктов. В нашем отряде были
дружные дети и хорошие
вожатые.
Кирилл ПОЙДА, ученик
10 класса СШ № 8:
— Впечатления отличные, понравилось все! Очень
вкусно кормили в столовой.
Мне приходилось бывать в
разных лагерях, даже в «Артеке». Но в «Смене» — интереснее! Запомнился День
Нептуна, когда мы купали
вожатых, хорошо повеселились. Жаль только, что больше не смогу отдыхать в лагере — уже вырос!
Таня ШКОЛА, ученица 7
класса УВК № 6 «Перспектива»:
— В «Смене» очень круто! В этом году лучше даже,
чем в прошлом! Погода
была отличная (ни одного
дождя), мероприятия интересные — особенно день
рождения лагеря! Был шикарный фейерверк, мы пели
песни. А еще нас очень хорошо кормили в столовой,
очень вкусные и разнообразные там были супчики!
Подготовила
Елена БОРОВКОВА,
фото
Михаила СТЕПАНЯНА
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ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ І ГАРАНТІЇ

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН — 2012: ЦИФРИ І ФАКТИ
(Продовження.
Початок у № 26)
Постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2009
№ 1309 «Про встановлення доплати до надбавок окремим
категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) встановлено з 1 грудня 2009 р. Героям України,
Героям Соціалістичної Праці, Героям Радянського Союзу,
повним кавалерам ордена Трудової Слави, повним кавалерам
ордена Слави, особам, нагородженим чотирма і більше медалями «За відвагу», доплату до надбавки, яка встановлюється
до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи
державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до ст.16 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» або ст.9 Закону України
«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого віку в Україні», для того, щоб розмір
зазначеної надбавки становив 10000 грн.
Доплата виплачується, якщо розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії (з урахуванням
надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової
допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною, сум
індексації та інших доплат, установлених законодавством),
разом з одержуваною заробітною платою (доходом) не
досягає 15000 грн. і після встановлення доплати сума таких
виплат не повинна перевищувати вказаного розміру.
7.3. Мінімальні виплати інвалідам війни та учасникам бойових дій
Відповідно до абзацу першого пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 656 «Про
встановлення щомісячної державної адресної допомоги до
пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій», із змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28
грудня 2011 року № 1381 «Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення» з 1 січня
2012 р. інвалідам війни та учасникам бойових дій, у яких
щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед
Україною) не досягає в інвалідів війни I групи — 285 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи — 255, III групи — 225, учасників бойових дій —
165 відсотків, виплачується щомісячна державна адресна
допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених
розмірів.
у%
у гривнях
від
Категорії проз1
з1
з1
з1
жит. з 1
осіб
мі- січня квітня липня жовтня грудня
нім.
Інвалід ВВВ 285 2342,70 2388,30 2405,40 2439,60 2519,40
I групи
Інвалід ВВВ 255 2096,10 2136,90 2152,20 2182,80 2254,20
IІ групи
Інвалід ВВВ 225 1849,50 1885,50 1899,00 1926,00 1989,00
IІІ групи
Учасник
бойових дій 165 1356,30 1382,70 1392,60 1412,40 1458,60
7.4. Виплата разової грошової допомоги, передбаченої законами України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» у розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року
№1381 «Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення», із змінами, внесеними постановою КМУ від 05.04.2012 № 293
Категорії осіб
інвалідам війни та колишнім малолітнім
(яким на момент ув’язнення не виповнилося
14 років) в’язням концентраційних таборів,
гетто та інших місць примусового тримання,
визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:
інвалідам I групи
інвалідам II групи
інвалідам III групи
учасникам бойових дій та колишнім
неповнолітнім (яким на момент ув’язнення
не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків
особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною
членам сімей загиблих та дружинам
(чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників
бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя
інвалідами від загального захворювання,
трудового каліцтва та з інших причин, які не
одружилися вдруге
учасникам війни та колишнім в’язням
концентраційних таборів, гетто, інших місць
примусового тримання, особам, які були
насильно вивезені на примусові роботи,
дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським
режимом у тилу ворога

У гривнях

2200
1920
1720

675

2200

340

125

8. Підвищення відповідно до Закону України «Про
соціальний захист дітей війни»
Як передбачено Законом України «Про соціальний
захист дітей війни», дітям війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що
виплачується замість пенсії, мають підвищуватися на 30 %
мінімальної пенсії за віком.

Прикінцевими положеннями Закону України «Про
Державний бюджет України на 2012 рік» встановлено, що у
2012 році норми і положення статей 5 та 6 Закону України
«Про соціальний захист дітей війни» застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів
України виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України
на 2012 рік.
Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2011 року №1381 «Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення» дітям війни (крім
тих, на яких поширюється дія Законів України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань»), до пенсії або щомісячного
довічного грошового утримання чи державної соціальної
допомоги, що виплачується замість пенсії, підвищення,
встановлене статтею 6 Закону України «Про соціальний
захист дітей війни», провадиться у розмірі 7 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом, для осіб, які
втратили працездатність:
з 1 січня — 57,54 грн.;
з 1 квітня — 58,66 грн.;
з 1 липня — 59,08 грн.;
з 1 жовтня — 59,92 грн.;
з 1 грудня — 61,88 грн.
Особам, які одночасно мають право на отримання підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується
замість пенсії, відповідно до законів України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» і «Про соціальний захист
дітей війни», таке підвищення провадиться за їх вибором за
однією з підстав.
9. Підвищення до пенсій відповідно до Закону
України «Про жертви нацистських переслідувань»:

Категорії
осіб

колишнім
неповнолітнім
в’язням концтаборів, гетто,
інших місць
примусового
тримання (ст.
6-1 Закону)
колишнім
неповнолітнім
в’язням концтаборів, гетто,
інших місць
примусового
тримання,
визнаним
інвалідами 1
гр. (ст. 6—2
Закону)
колишнім
неповнолітнім
в’язням концтаборів, гетто,
інших місць
примусового
тримання,
визнаних інвалідами 2 гр.
(ст. 6—2
Закону)
колишнім
неповнолітнім
в’язням концтаборів, гетто,
інших місць
примусового
тримання,
визнаних інвалідами 3 гр.
(ст. 6—2
Закону)
колишнім
в’язням концтаборів, гетто,
інших місць
примусового
тримання (ст.
6-3 Закону)
колишнім
в’язням концтаборів, гетто,
інших місць
примусового
тримання,
нагородженим
орденами і
медалями
колишнього
Союзу РСР за
самовіддану
працю і бездоганну військову
службу в тилу в
роки Великої
Вітчизняної
війни (ст. 6—3
Закону)

у % від
прожит.
мін.
для
осіб,
які
з1
втра- січня
тили
працездатність

У гривнях

з1
з1
з1
з1
квітня липня жовтня грудня

25

205,50 209,50 211,00 214,00 221,00

50

411,00 419,00 422,00 428,00 442,00

40

328,80 335,20 337,60 342,40 353,60

30

10

246,60 251,40 253,20 256,80 265,20

82,20 83,80 84,40

85,60

88,
40

15

123,30 125,70 126,60 128,40 132,60

дружинам
(чоловікам)
померлих
інвалідів,
зазначених у
статті 62
цього Закону,
які не одружилися вдруге (ст. 6—4
Закону)
дружинам
(чоловікам)
померлих
інших жертв
нацистських
переслідувань, визнаних за життя
інвалідами,
які не одружилися вдруге (ст. 6—4
Закону)

25

205,50 209,50 211,00 214,00 221,00

10

82,20

83,80

84,40

85,60

88,40

(Далі буде).
НОВЕ У ЗАКОНОДАВСТВІ
 У підписаному Президентом України законі «Про
внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України
щодо посилення відповідальності за порушення вимог
законодавства про охорону праці та охорону надр»
розширено норми покарань у сфері охорони праці.
Так, у Кодекс України про адміністративні правопорушення внесено такі зміни: «Порушення вимог законодавства про охорону праці тягне за собою накладення штрафу
на працівників від чотирьох до десяти неоподаткованих
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій — від двадцяти до сорока» (до
частини другої статті 41).
Стаття 41 доповнюється частиною третьою такого змісту: «Порушення встановленого порядку повідомлення
(надання інформації) спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з нагляду за охороною
праці про нещасний випадок на виробництві тягне за собою
накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних
осіб — підприємців, які використовують найману працю, і на
фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
До абзацу другого статті 93 додано таку норму:
«Порушення вимог законодавства та інших нормативних
актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості
тягне за собою накладення штрафу на працівників від чотирьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій
— від двадцяти до сорока».
Доповнена також стаття 1884, абзац другий: «Невиконання законних вимог органів спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці тягне за собою накладення штрафу на працівників від шести до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, установ,
організацій — від тридцяти до ста».
Низка інших змін набагато підвищує відповідальність за
порушення норм охорони праці. Безперечно, що ці зміни
послужать покращенню справ з охорони праці в країні,
сприятимуть попередженню порушень.
Петро ВАСИЛЕНКО

 13 июня вступил в силу закон «О внесении
изменений в Закон Украины «О передаче объектов
права государственной и коммунальной собственности».
Данным законом, в частности, предусмотрено, что
решение о передаче объектов жилищного фонда,
общежитий и других объектов социальной инфраструктуры в коммунальную собственность принимаются
органами, уполномоченными управлять государственным имуществом, самоуправляющимися организациями при согласии соответствующих сельских, поселковых, городских, районных в городах советов, а в общую
собственность территориальных громад сел, поселков,
городов — при согласии районных или областных советов.
Предложения относительно передачи объектов
жилищного фонда, общежитий и других объектов социальной инфраструктуры, которые принадлежат предприятиям, согласовываются с этими предприятиями, а
относительно передачи объектов жилищного фонда
(кроме общежитий) и других объектов социальной
инфраструктуры, построенных за счет средств предприятий, — также с трудовыми коллективами этих
предприятий. Предложение считается согласованным
с трудовым коллективом предприятия при наличии
решения общего собрания трудового коллектива, принятого большинством голосов от общего количества
работников предприятия.
Из государственной в коммунальную собственность
передаются бесплатно такие объекты: жилые дома и
общежития, в частности военных городков, которые
высвобождаются в процессе реформирования Вооруженных Сил Украины (вместе с встроенными и пристроенными нежилыми помещениями), в том числе те,
строительство которых не завершено; объекты социальной инфраструктуры государственного специализированного предприятия «Чернобыльская АЭС», расположенные на территории города Славутич, и другие
объекты (здания, сооружения, помещения, в том числе
объекты незавершенного строительства), которые
необходимы для реализации инвестиционных проектов
в пределах специальной экономической зоны «Славутич» с целью создания дополнительных рабочих
мест.
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МІЖНАРОДНИЙ ТУРНІР З БОКСУ: ЗА СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

БІЙЦІВСЬКИЙ ХАРАКТЕР І ВОЛЯ ДО ПЕРЕМОГИ
У червні на ребілітаційно-оздоровчому комплексі «Біле озеро» Рівненської АЕС
відбувся ХХVІІ міжнародний турнір з боксу пам’яті розвідника М.І.Кузнєцова. У
ньому брали участь 87 спортсменів з України, Росії, Білорусі та Молдови. Україна
представила своїх, здебільшого 20-річних, спортсменів із 13 областей. Це кращі
вихованці спортивних товариств, організацій, шкіл та клубів, які виступали у десяти
вагових категоріях. Серед них ті, хто з боксом дружить уже давно. Тут і першорозрядники, і майстри спорту, і кандидати на цей титул, чимало призерів престижних
змагань як місцевих, так і міжнародних рівнів. Є й такі, що прийшли в бокс недавно,
але уже зарекомендували себе претендентами на місця почесного п’єдесталу.
Від кузнецовського бокВідкриття турніру роз- тер і волю до перемоги. З
серського клубу «Золота почалося підняттям Дер- вітальними словами до прирукавиця» виступили 12 ви- жавного прапора України. сутніх на турнірі звернулися
хованців тренерів Олек- Цю місію виконали капітани також голова профкому ВП
сандра Кравченка, Віктора команд. Від збірної України РАЕС Іван Мельник та місьДудаша, Миколи Савіна та — майстер спорту міжна- кий голова Сергій АнощенЕдуарда Корнілова.
родного класу Олександр ко.
Хоч у перший день зма- Шепелюк з Рівного.
На завершення урочисгань дощова погода показаУрочисто і величаво зву- тостей юні аматори Палацу
ла свої примхи, однак це чить «Ще не вмерла Ук- культури РАЕС подарували
ніяк не вплинуло на прове- раїна». ХХVІІ міжнародний глядачам міні-концерт, після
дення турніру. Біля рингу, чемпіонат з боксу на призи чого продовжилися поєдинпридбаного для РАЕС за ДП НАЕК «Енергоатом» і ВП ки на рингу.
сприяння профкому ДП РАЕС оголошується відкриТурнір, як зазначив преНАЕК «Енергоатом», зібра- тим. Почесним гостям турні- зидент федерації боксу Рівлося чимало глядачів. В ос- ру вручають український ненщини Володимир Соновному це персонал РОК, коровай.
коловський, мав пробний
який обслуговує гостей,
Голова федерації боксу характер, він вперше органіжителі навколишніх сіл та м. Кузнецовськ Володимир зований на свіжому повітрі.
вболівальники з Кузнецов- Коровкін побажав боксерам В цілому, все вийшло непоська.
проявити бійцівський харак- гано, хоча й були певні проДП «СхідГЗК»: ВІДПОЧИНОК ТА ДОЗВІЛЛЯ СПІЛЧАН

блеми, пов’язані з дощовою
погодою, однак змагання
виявили високий щабель
підготовки боксерів і загалом пройшли на пристойному рівні.
В останній день відбулися фінальні поєдинки, куди
потрапило 9 пар спортсменів. Серед них і наші земляки, вихованці боксерського
клубу «Золота рукавиця»
(тренер Олександр Кравченко) Володимир Собецький та Дмитро Карташов,
котрий представляв команду міста Рівне. Відповідно,
вони посіли друге та перше
місця.
Зваживши всі «за» і «проти», суддівська колегія кращим боксером турніру визнала Олександра Погодіна з
Чернівців. Йому було вручено кубок імені колишнього
генерального директора ВП
РАЕС Миколи Фрідмана.
Кубок ДП НАЕК «Енергоатом» «За волю до перемоги» отримав спортсмен із
Білорусі майстер спорту
Павло Костромін.
Олександр Кучерявий,
головний секретар чемпіонату, суддя міжнародної категорії (м. Кривий Ріг):
— Чемпіонат з боксу
проходив на базі РОК «Біле
озеро» РАЕС вперше. І зауважу, що «перший млинець
не став глевким», тому що
тут створені чудові умови як
для проживання, так і для
змагань. Усе сприяло тому,
щоб вести здоровий спосіб
життя, пропагувати красу
людського тіла, спортивне
вміння, спритність та силу.
Чимало зусиль для проведення змагань такого рівня
доклали заступник начальника УСР РАЕС, заслужений
тренер України з боксу
Володимир Чудінов і його
команда. З усього видно, що

керівництво
Рівненської
АЕС приділяє значну увагу розвитку фізкультури і
спорту на підприємстві,
оздоровленню своїх працівників. Адже не секрет, що
хороший відпочинок — запорука високої продуктивності праці.
Збагачені на чемпіонаті боксерським досвідом,
сповнені незабутніх вражень
від спілкування з поліським
краєм, його людьми, ро-

з’їхалися учасники змагань,
щоб за рік набути нової
спортивної форми і зустрітися на черговому ХХVІІІ
міжнародному турнірі.
— Однак, варто зазначити, що на базі комплексу ще недостатньо спортивних снарядів, зокрема
турніків, паралельних брусів, лавок для качання преса тощо.
Володимир ДАВИДОВ
Фото Надії ТИМОФЄЄНКО

НАУКОВІ ТАЛАНТИ АТОМНИХ МІСТ

Автономний механічний ліфт. Це реально!

Отдыхать тоже нужно уметь!
В июне состоялось открытие базы
отдыха «Голубая даль» автотранспортного хозяйства ГП «ВостГОК», которое
прошло в «пиратском» стиле. Хотим от
души поблагодарить всех, кто принял

активное участие в программе и поддержал инициативу организаторов.
Ведь отдыхать тоже нужно уметь!
Профком автотранспортного
хозяйства

Что такое химия: наука или волшебство?
Под таким названием прошло поздравление работников сернокислотного цеха
гидрометаллургического завода с профессиональным праздником — Днем химика.
Интересные викторины, веселые конкурсы, захватывающие игры, оригинальные фокусы, «Школа юных волшебников» и
многие другие яркие моменты праздника,
подготовленного представителями организации молодежи ГП «ВостГОК», подарили прекрасное настроение всем работникам СКЦ, собравшимся в июне на базе
отдыха «Чайка». Тут же, на мероприятии,
родилась стенгазета, в создании которой
мог поучаствовать каждый желающий,
нарисовав рисунок, написав пожелание. А
когда на следующий день этот плод коллективного творчества был вывешен на
проходной СКЦ, то рабочее настроение
было поднято на целый день!
Кристина БЕЛОУС,
зам. председателя ОМ ВООП
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Четверте місце на Міжнародному конкурсі науково-технічної творчості школярів «Intel ISEF», що проходив в американському
Пітсбурзі, — такий успіх
цьогорічного випускника
Нетішинського НВК «Загальноосвітня школа I-II ступенів та ліцей» Андрія
Ситника (на знімку — праворуч).
1500 юних науковців зі
всього світу з’їхалися до
США, аби дивувати світ
своїми винаходами. Юний
науковець із Нетішина потрапив туди, перемігши на
конкурсі «Intel-Теhno Україна 2012». У Андрія є й інші
здобутки — він посів друге
місце на третьому заключному етапі Всеукраїнського
конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук
України. Успіх йому приніс
авторський винахід, який
цілком може прислужитися
людям. Андрій Ситник разом зі своїм науковим керівником, вчителем фізики
НВК Юрієм Юр’євим, розробили принципово новий
вид механічного евакуатора, який винесений за межі
будівлі і працює виключно
під дією сили тяжіння, не
потребуючи джерела енергії
для живлення. Тобто — повністю автономний механічний ліфт…

Міжнародний конкурс
науково-технічної творчості
школярів «Intel ISEF» проходив у Пітсбурзькому науковому центрі. Під час його
відкриття з юними науковцями спілкувалися нобелівські лауреати.
Окрім журі конкурсу, бажаючих послухати Андрієву
презентацію виявилося чимало. Не в останню чергу
Ситника помітили й відзначили завдяки вмінню презентувати проект. Захист наукових
проектів «Intel ISEF», як і вся
документація, велися англійською мовою, яку Андрій
почав вивчати іще з другого
класу з репетитором.
Тепер справа за бажаючими втілити розробку нетішинця в життя. Подейкують,
оригінальною ідеєю зацікавився один співробітник
компанії ліфтів.

Четверте місце Андрія
Ситника на Міжнародному
конкурсі у США — це найвищий результат з-поміж
українських науковців, які
загалом представили шість
проектів.
Богдан ФЕДИНЧУК,
м. Нетішин

ОГОЛОШЕННЯ
Державне агентство України з управління зоною відчуження оголошує відкритий конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектору з питань режиму, мобілізаційної готовності та
фізичного захисту зі складанням іспиту.
Вимоги конкурсу на зазначену посаду: вища освіта відповідного професійного спрямування,
спеціальна фахова підготовка у сфері охорони державної таємниці, досвід роботи в органах виконавчої
влади не менше 3 років або за фахом не менше 5 років; вільне володіння українською мовою; знання
основних принципів роботи на комп’ютері.
Термін подачі документів до конкурсу — місяць з дня опублікування.
Довідки про умови конкурсу за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 55 А.
Контактні телефони: 585-44-56, 585-44-76.
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