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9 ТРАВНЯ — ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ!

Шановні спілчани!
Дорогі наші ветерани!
Щиро вітаю вас з Днем Святої
Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941–1945 років!
Ми, діти, онуки й правнуки переможців, у ці травневі дні схиляємо
голови перед тими, хто віддав своє
життя за рідну землю, хто у страшному
двобої з гітлерівським нацизмом виборов людству Мир і Свободу. Слава
їм і вічна пам’ять!
Ми шанували, шануємо і завжди
будемо шанувати ратний подвиг старшого покоління, його самовіддану
працю в тилу й у важкі післявоєнні
роки. Сердечна вдячність і доземний
уклін усім живим героям-ветеранам,

чиї патріотизм, звитяга і безмежна
любов до своєї Вітчизни є справжнім
прикладом для українських захисників, воїнів АТО, які нині мужньо боронять незалежність і державність України на її східному кордоні.
Наш народ вистояв у Другій світовій — і це надає нам упевненість, що
теперішні загрози і випробування долі
будуть подолані.
Від усієї душі бажаю усім міцного
здоров’я, бадьорості духу, довголіття і
добробуту, а Україні — миру і процвітання!
Із Днем Перемоги!
З повагою
Голова Атомпрофспілки
України
Валерій МАТОВ

Зустрічали захисників удома

Три роки війни
І три роки допомоги та підтримки наших
бійців на фронті волонтерськими організаціями країни. Має
свою волонтерську
групу й Атомпрофспілка України. На її рахунку чимало доброчинних акцій від початку
проведення антитерористичної операції на
сході країни.
По допомогу до волонтерів профспілки
атомників постійно звертаються командири різних підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії. І вони
отримують її!
(Закінчення
на 4-й стор.)

Щасливі родини зустрічають своїх захисників

Генеральний директор РАЕС Павло ПАВЛИШИН вітає воїнів, які
повернулися додому
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ІЗ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ФПУ

Твердо відстоювати позицію і пропозиції
профспілок по захисту людських цінностей
Якими мають бути дії профспілок у сучасних
складних соціально-економічних умовах? Що необхідно зробити, щоб ефективно та надійно захистити
законні права та інтереси працівників? Ці та інші
питання були у центрі уваги учасників засідання
Президії Федерації профспілок України, що відбулося 24 квітня у Києві.
Вів засідання Голова 2019–2020 роки. Зокрема,
СПО об’єднань профспілок, заплановано внесення проГолова ФПУ Григорій Осо- екту на розгляд Верховної
вий. У заході також взяли Ради України не пізніше 15
участь та виступили зас- червня 2017 року.
тупники Голови ФПУ ЄвПрезидія Федерації проген Драп’ятий, Володимир фесійних спілок України,
Саєнко, Олександр Шубін, зокрема, постановила: узяГолова Професійної спілки ти за основу профспілкові
працівників атомної енерге- пропозиції до проекту Остики та промисловості Ук- новних напрямів бюджетної
раїни Валерій Матов.
політики на 2018–2020 роки;
Члени Президії роз- керівництву ФПУ доручено
глянули актуальне питан- ініціювати розгляд пропозиня «Про Основні напря- цій сторін соціального діами бюджетної політики на логу до проекту Основних
2018–2020 роки: пропозиції напрямів бюджетної політиФПУ».
ки на 2018 рік у рамках роУ виступах Голови ФПУ, боти постійно діючої триучасників засідання зазнача- сторонньої робочої групи з
лося: Міністерством фінан- питань проведення консульсів України ініційовано змі- тацій на всіх стадіях бюдни до Бюджетного кодексу жетного процесу (п. 1.34 ГеУкраїни для запровадження неральної угоди) з метою
середньострокового плану- опрацювання; довести повання. Як наслідок, Урядом зицію ФПУ на засіданні урясхвалено Стратегію рефор- дових комітетів та Кабінету
мування системи управління Міністрів України при роздержавними фінансами на гляді зазначеного проекту.
2017–2020 роки, Верховною
Не менш важливим було
Радою України ухвалено За- обговорення питання «Про
кон України «Про внесення проект Трудового кодексу
зміни до розділу VI «Прикін- України, підготовлений до
цеві та перехідні положення» другого читання (реєстр.
Бюджетного кодексу Украї- №1658).
ни», якими передбачено підУчасників засідання буготовку проекту Основних ло поінформовано, що на
напрямів бюджетної політи- розгляді у Верховній Раді
ки не лише на 2018 рік, а й на України є проект Трудового

Напередодні Великодня на пристанційній площі Рівненської АЕС атомники, волонтери та особовий
склад в/ч 3045 з охорони
РАЕС зустріли військовослужбовців підрозділу спеціального призначення військової частини 3045, які
66 діб виконували бойові
завдання в зоні АТО, на території Донецької області.
Зустрічали воїнів з короваєм, квітами та українською
символікою. Грав духовий
оркестр Палацу культури
РАЕС. Привітав з поверненням додому вояків та зачитав
молитву подяки настоятель
Свято-Георгіївського храму
УПЦ отець Іван.
Щиру подяку військовослужбовцям від імені адміністрації та колективу Рівненської АЕС висловив генеральний директор Павло
Павлишин. «Вітаю вас з поверненням додому живими
та здоровими. Від усього нашого колективу хочу висловити велику вдячність за те,
що ви мужньо та з честю
виконували свій військовий
обов’язок. Завдяки вам ми
маємо змогу спокійно працювати, а наші сім’ї щасливо жити під мирним небом.
Дякуємо за службу і вірність
українському народу», — зазначив Павло Яремович.
(Закінчення
на 4-й стор.)

кодексу України, внесений
народним депутатом України Михайлом Папієвим,
зареєстрований 27 грудня 2014 року. Цей проект
розглянуто репрезентативними всеукраїнськими
профспілковими об’єднаннями — суб’єктами Угоди
про утворення Спільного
представницького органу
об’єднань профспілок, які
висловилися за можливість взяття зазначеного
проекту Кодексу за основу
з подальшим його опрацюванням за участю сторін
соціального діалогу.
За результатами роботи представників сторін
соціального діалогу народними депутатами України Володимиром Гройсманом, Людмилою Денісовою
та Михайлом Папієвим до
Верховної Ради України 20
травня 2015 року надано
на заміну доопрацьований

проект Кодексу, який схвалений Комітетом з питань
соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення і рекомендований
Верховній Раді України для
прийняття у першому читанні.
Верховна Рада України 5 листопада 2015 року
прийняла проект Кодексу
України у першому читанні
за основу та доручила комітету доопрацювати його
з урахуванням зауважень і
пропозицій суб’єктів права
законодавчої ініціативи та
внести на розгляд Верховної
Ради України у другому
читанні.
СПО об’єднань профспілок до проекту Кодексу
висловлено 112 постатейних поправок і направлено
народним депутатам України — суб’єктам права законодавчої ініціативи.
(Закінчення на 2-й стор.)

Їх подвиг — у літописі
людської мужності
Він народився 26 квітня.
У рік, коли вибухнув Чорнобиль, йому було лише
34. Володимир Володимирович Гуцул став ліквідатором з перших днів аварії на
ЧАЕС, «схопив» велику дозу
радіації, але вижив. Нині є
активним членом організації «Промінь 5-2». Конструктивно займається тут і
профспілковою роботою. У
день свого 65-ліття і 31-х
роковин Чорнобильської
трагедії був нагороджений
«Відзнакою Атомпрофспілки
України», яку вручив йому
заступник Голови профспілки Павло Прудніков (фото
праворуч).
Разом з побратимамиліквідаторами Володимир
Гуцул прийшов у цей скорботний день до пам’ятного
знака «Героям Чорнобиля»
на території Меморіально-

го комплексу у Деснянському районі столиці України,
де відбувся мітинг-реквієм
за загиблими товаришами.
Молебен відслужив протоієрей Димитрій.
(Закінчення на 2-й стор.)

У сфері впливу Атомпрофспілки перебувають підприємства Міненерговугілля України, Мінприроди, Мінохорони здоров’я України тощо http://www.atomprofspilka.info
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Їх подвиг — у літописі людської мужності
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
Поклали квіти до підніжжя пам’ятника
Прометею депутати міської та районних рад,
представники чорнобильських та громадських організацій. Кошики з квітами були і від
Атомпрофспілки України та профспілкового
комітету ДП НАЕК «Енергоатом». Лунав салют.
У виконанні дитячого колективу присутні
побачили зворушливу танцювальну композицію. Звучали слова подяки на адресу героїв-ліквідаторів, зокрема, і з вуст голови
Товариства ветеранів-інвалідів ліквідації аварії
на ЧАЕС Володимира Кобчика.
Учасники заходу, серед яких було чимало
колишніх мешканців Прип’яті та відселенців із
30-кілометрової зони відчуження (нині у Деснянському районі проживає майже 18 тисяч
постраждалих від аварії на ЧАЕС), хвилиною
мовчання вшанували пам’ять жертв Чорно-

бильської катастрофи і ліквідаторів, які ціною
власного здоров’я і життя врятували світ. А ті,
що залишилися живими, щороку 26 квітня
вітають одне одного зі святом. «Для них це,
дійсно, свято, що ще рік прожили, що мають
хоч якесь здоров’я і можуть зустрітися з
побратимами, А вони саме так себе і називають — чорнобильським братством», — каже
Павло Прудніков.
«Побратими! Здолаємо смерть стократ,
переможемо біль і розлуки, дай-но руку, чорнобильський брат, хай в нас будуть гарячими
руки. Ми стікаємось знову сюди, як до моря
стікаються ріки: все це — ми, чуєш, Господи,
ми, ті, що землю спасли в тому квітні. Попри
біль будуть діти рости — наша радість крізь
присмак полину. Боже правий! Прости нас,
прости! І спаси, якщо можеш спасти. Ми спокутуєм інших провину».
Інф. «АУ»

РЕАЛІЇ І ПОТРЕБИ ПРОФСПІЛКОВОГО НАВЧАННЯ

Проект нового Трудового кодексу України:
нові обмеження чи нові можливості для працівника?
Як уже повідомлялося, 11 квітня в залі засідань Східної
об’єднаної організації профспілки відбувся семінар на
тему: «Новий Трудовий кодекс України: нові обмеження чи
нові можливості для працівника?», в якому взяли участь
голови профкомів та профактив профспілкових організацій, що входять до складу Східної об’єднаної організації
профспілки.
Семінар розпочався з ред обов’язків працівника доприємної частини — привітан- тримання не тільки трудової
ня голови СООП Б.М. Філіп- дисципліни та правил внутрішпова із 25-річчям з дня засну- нього трудового розпорядку,
вання Східної об’єднаної орга- а ще й корпоративної політинізації профспілки, нагород- ки, стандартів, інструкцій, поження профактиву грамотами ложень тощо. СпеціалістиЦК Атомпрофспілки. З нагоди правники підтримали нас: не
ювілею кожній профспілко- можна у такий спосіб розшивій організації було вручено рювати коло обов’язків працівпам’ятний подарунок — на- ника, які не мають визначеної
стінний годинник.
межі. Тому у проекті Кодексу
Проводив семінар заступ- залишено лише обов’язок праник Голови Атомпрофспілки цівника дотримуватися трудоУкраїни Павло Прудніков, який вої дисципліни і вимог нормає членом робочої групи з тивних актів роботодавця.
доопрацювання проекту ТруТакож депутатами було
дового кодексу України, до внесено пропозицію надати
складу якої входять народні право роботодавцеві самодепутати, представники проф- стійно формувати кваліфікаспілок, роботодавців, учені- ційні вимоги до своїх працівправознавці, практики у сфері ників. Позиція профспілок з
трудового права (всього з 3 цього питання була однозначгрудня 2015 року відбулося ною: кваліфікаційні вимоги
30 засідань).
мають формуватися на дерПід час проведення семі- жавному рівні та повинні бути
нару П.В. Прудніков відзна- універсальними для всіх катечив, що членам робочої гру- горій працівників і професій.
пи вдалося дійти згоди із Зважаючи на тверду позицію
ряду принципових питань. Так, профспілок, ця пропозиція не
профспілки внесли пропозиції підтримана робочою групою.
щодо додаткового розширенНайбільші дискусії виклиня прав працівників, і це було кала поправка народних депупідтримано робочою групою. татів щодо зменшення строку
Підтримано також доповнен- попередження про наступне
ня, що наявний у Кодексі пере- звільнення у зв’язку із скоролік прав не є вичерпним, ос- ченням до одного місяця. Рокільки додаткові права можуть бочою групою було відхилено
встановлюватися колективни- зазначену поправку, оскільки
ми договорами, галузевими і це суперечить вимогам Контериторіальними угодами.
венції Міжнародної організації
Профспілки консолідова- праці.
но виступили проти поправок
За наполяганням профдеяких народних депутатів, які спілкової сторони у трудовому
пропонували передбачити се- законодавстві збережено нор-

му про обов’язок роботодавця
погоджувати з профспілкою
свої наміри про звільнення
працівника.
Підтримано ще одну профспілкову пропозицію: коли роботодавець звертається до
профкому підприємства із запитом про звільнення працівника, профком має надати
офіційно оформлене рішення,
що, по суті, є юридичним документом, на який потрібно зважати.
У проекті також збережено
норму, що у разі звільнення
працівника всупереч рішенню
виборного органу (профспілкової організації), працівник
може звернутися до суду із
заявою про своє поновлення
на роботі.
Також були спроби законодавчо встановити новий
режим роботи у нічний час.
Зараз нічною вважається робота з 22.00 до 06.00, а роботодавці запропонували звузити цей період з 00 годин до 5-ї
години ранку і роботою у нічний час вважати таку, що здійснюється протягом не менше
7 годин підряд і охоплює
період не менше чотирьох
годин нічного часу. Профспілки виступили проти такої пропозиції, аргументувавши свою
позицію тим, що роботодавець за потреби (при 5-годинному нічному часі) може
побудувати робочий графік
працівника так, щоб виключити необхідну тривалість його
роботи у нічні години. Робоча група погодилася з цим і
підтримала захист прав працівників.
Окремий параграф Кодексу регулює атестацію працівників — не частіше, ніж раз на
3 роки. Робоча група визначила, що результати атестації не

можуть використовуватись як
підстави для звільнення працівника з роботи, та не підтримала пропозицію проводити
атестацію кожні два роки або
щороку.
Бурхливим було обговорення правок до ст. 264 проекту Кодексу: наслідки порушення строків виплати зарплати,
гарантійних компенсаційних
виплат працівникові.
У першому читанні проекту Трудового кодексу було
враховано пропозицію профспілок і передбачено таке: при
порушенні цих строків роботодавець має сплатити працівникові компенсацію в розмірі подвійної річної ставки
Національного банку за кожен
день затримки — це важлива
норма, яка застерігала роботодавця від використання
коштів, передбачених на зарплату, на інші цілі. Профспілки
відстоювали цю норму, однак
народні депутати запропонували зменшити розмір зазначеної компенсації до 1 розміру
облікової ставки НБУ, і це було
підтримано робочою групою.

Пропонувалося також виключити з розділу «Охорона
праці» проекту Кодексу ст. 279
щодо забезпечення працівників молоком і лікувальнопрофілактичним харчуванням.
Профспілки за допомогою
експертів довели, що працівники, які зайняті на шкідливих виробництвах, потребують вживання молока, що
зменшує негативний вплив на
організм. Цю позицію збережено.
Мінсоцполітики України
запропонувало, а робоча група підтримала включення до
проекту Трудового кодексу ст.
280-1, згідно з якою працівник
має право на санітарно-побутове та лікувально-профілактичне обслуговування, яке забезпечується роботодавцем.
Підсумковий документ робочої групи містить більш ніж
700 сторінок змін, які будуть
внесені до остаточної редакції
проекту Трудового кодексу.
На думку профспілкової
сторони, загалом опрацьований варіант Кодексу містить ряд позитивних момен-

тів для працівників порівняно
з чинним. І в цьому процесі досягнута головна мета
профспілок — не допустити
погіршення правового захисту працівника або порушення прав профспілок у новому
Трудовому кодексі України.
Відповідаючи на запитання учасників семінару щодо актуалізації Списків №1 і
2, Павло Прудніков відзначив, що профспілками досягнуто певних домовленостей
з Мінсоцполітики про поновлення в Списках №1 і 2
переліку професій атомноенергетичної галузі (у т.ч. і
промисловості) та отримано
запевнення щодо прийняття
відповідної постанови Кабміну України найближчим
часом.
Детальнішу інформацію
про зміни і доповнення до
нового Трудового кодексу України читайте на сайті СООП
(www.grupkom.org.ua).
Юлія КОЗИРЄВА,
завідувачка відділу
з організаційної
та масової роботи СООП

ІЗ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ФПУ

Твердо відстоювати позицію і пропозиції профспілок по захисту людських цінностей
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
Комітетом утворено робочу
групу з доопрацювання проекту
Кодексу до другого читання, до
складу якої ввійшли народні депутати України, представники міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, організацій роботодавців, три представники СПО
об’єднань профспілок, Атомпрофспілки України, незалежні експерти, науковці. Робоча група працювала відкрито і прозоро та провела
38 засідань.
Профспілкова сторона під час
роботи робочої групи з доопрацювання проекту Кодексу до другого читання послідовно відстоювала профспілкові пропозиції, з яких
враховано або частково враховано 75.
На прохання комітету проведена експертиза проекту Кодексу
щодо відповідності його положень
міжнародним нормам і стандартам. У Меморандумі технічних коментарів Міжнародного бюро праці до проекту Кодексу експертами

висловлено 59 рекомендацій, в
основному щодо регулюючого
характеру проекту, інші — конкретні рекомендації про регулювання
трудових відносин, які практично
враховані.
На сьогодні в комітеті завершена робота з підготовки проекту
Кодексу України до другого читання. Рішенням комітету від 15 березня 2017 року проект Кодексу
схвалений у цілому до другого
читання Верховною Радою України. Сьогодні проект проходить
юридичне та редакційне опрацювання тексту в апараті Верховної
Ради України.
Зважаючи на вищенаведене,
Президія Федерації профспілок
України, зокрема, постановила:
вважати запропоновані постатейні
поправки СПО об’єднань профспілок до проекту Трудового кодексу
України, що затверджені його рішенням від 09.11.2015 №27-1, в
основному реалізованими у підготовленому проекті до другого читання у Верховній Раді України;
Голові ФПУ, керівникам членських

організацій забезпечити проведення консультацій з народними
депутатами України, з якими налагоджена співпраця, з метою захисту
ними під час голосування у Верховній Раді України проекту Трудового кодексу України норм, що гарантують трудові права працівників та
захисні можливості профспілок.
На засіданні також розглянуто
питання «Про посилення громадського контролю за додержанням
законодавства про працю в сучасних умовах».
У виступах членів Президії
зазначалося, що однією з найболючіших проблем соціальнотрудових відносин залишається
недотримання роботодавцями
трудового законодавства. За інформацією, яка надходить від
членських організацій ФПУ, кількість працівників, права яких порушені, зростає з кожним роком. Зокрема, під час здійснення
профспілками громадського контролю в 2015 році було виявлено
порушення трудових прав 197215
членів профспілок, тоді як у 2016

році кількість постраждалих від
дій роботодавців збільшилась до
240293 осіб. У 2015 році було виявлено 30048 порушень законодавства про працю, у 2016-му —
32776. З них на рівні галузей —
19735 та 24706.
Доводиться констатувати про
недостатню кількість юристів в
апаратах членських організацій,
що знижує ефективність правозахисної роботи, яку вони мають проводити. Разом з тим загальна
складна ситуація з правами працівників в Україні, зміни у законодавстві, у тому числі прийняття найближчим часом проекту Трудового
кодексу, а також необхідність переформатування співпраці ФПУ з
Держпраці України та її територіальними органами після зміни
порядку здійснення державного
нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю вимагають від членських організацій
рішучих дій.
Залишається гострим питання щодо організації оперативного
громадського контролю безпосе-

редньо на робочих місцях членів
профспілок, обов’язок здійснення
якого покладений, насамперед, на
виборні органи первинних профспілкових організацій на підприємствах, в установах, організаціях
згідно зі статтею 247 Кодексу законів про працю України та статтею
38 Закону України «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності». Відсутність такої роботи в
первинних профспілкових організаціях або неналежна її організація
призводить до втрати профспілками авторитету серед працівників,
падіння профспілкового членства і,
як результат, послаблення профспілкового руху в Україні.
Зважаючи на вищезазначене, а також на виконання завдань Стратегії діяльності ФПУ на
2016–2021 роки «Європейський
вибір», Президія Федерації профспілок України, зокрема, вирішила:
вважати роботу членських організацій ФПУ з організації громадського контролю за додержанням
законодавства про працю такою,
що потребує вдосконалення.

Профспілки відповідно до Конституції України є єдиними організаціями, яким делеговано право на захист прав та інтересів трудящих!
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ЗОНИ РОЗТАШУВАННЯ УРАНОВИХ ВИРОБНИЦТВ: ЕКОЛОГІЧНІ ТА СОЦАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Разработка государственной программы снятия
с эксплуатации радиационно-опасных объектов—
ключевое условие сохранения человеческой и природной среды
Одним из приоритетных направлений деятельности ГП «ВостГОК» является реализация многоуровневой, поэтапной стратегии предприятия в
вопросах экологии и охраны окружающей среды,
обеспечение открытости и доступности деятельности всех подразделений комбината.
Вопросам реабилитации окружающей среды в
районах размещения бывших урановых производств в мире уделяется большое внимание. И это
не только очистка промплощадок бывших производств, создание грунтовых покрытий отвалов
забалансовых руд и пустых пород или хвостохранилищ, разборка загрязненных домов, дезактивация оборудования или простые ограждения таких
территорий. Реабилитация (восстановление) —
длительный процесс социально оправданного возвращения загрязненных территорий в полезное использование и общественно приемлемое эстетическое состояние.
Например, при реабилитации объектов предприятия «Висмут» в Германии
стояла задача не только
привести в безопасное состояние места складирования отходов уранового производства, закрытие старых
шахт, карьеров и очистки
территорий, но и практически полного восстановления
всех техногенно нарушенных ландшафтов. Сегодня
эта программа, начатая в
1990 году, практически завершена. В нее было вложено, по разным оценкам,
3-5 млрд евро, причем
значительная часть средств
потрачена на социальные
выплаты и восстановление
эстетики окружающей среды, которая гармонично
вписывается в ландшафт

прилегающих территорий.
Подобных примеров много.
Во всех случаях планирование стратегий восстановления начиналось с политического решения и диалога с
обществом, определялись
конечный результат и критерии достижения конечных
целей реабилитации, которые законодательно закреплялись на уровне местных
и государственных органов
власти. Затем принимались решения, позволяющие обеспечить устойчивое
финансирование программ,
устанавливалась ответственность регуляторов и операторов за их реализацию.
Далее начинался процесс
поиска путей для достижения цели. В Украине сегодня
отсутствует государствен-

ная программа снятия с эксплуатации урановых шахт.
Поэтому специалисты ГП
«ВостГОК» вместе с ГК
«Ядерное топливо Украины»
приступили к разработке
Программы, целью которой
является реабилитация территорий шахт для восстановления состояния всех
элементов экосистемы (вод,
почв, воздуха) до уровня
существующих нормативов
и в первую очередь — для
снижения степени радиоактивного загрязнения до
уровня, обеспечивающего
максимальную защиту здоровья населения. Для достижения этой цели при
разработке Программы поставлены следующие задачи:
— подготовка квалифицированного персонала для

выполнения работ по проектированию и снятию с эксплуатации радиационноопасных урановых объектов;
— решение вопроса о
переводе и оптимизации
численности работников;
— изучение социальноэкономических последствий
ликвидации шахт и разработка мероприятий по их
преодолению;
— сбор информации для
определения расходов по
социальной защите работников в период прекращения эксплуатации горного
объекта;
— установление критериев безопасности окончательного загрязнения
объектов окружающей среды (контрольные уровни)
на границе санитарно-защитной зоны и для промышленных площадок реабилитируемых урановых
объектов для достижения
цели;
— определение объемов и видов неотложных
реабилитационных мероприятий и необходимых финансовых средств для санации радиационно-опасных
объектов.
Государство должно законодательно обеспечить
источники устойчивого финансирования и эффективные механизмы управления
и целевого использования
ресурсов, определить сферы ответственности регу-

ІНВЕСТПРОЕКТИ З РОЗВИТКУ УРАНОВОЇ ШАХТИ

лирующих органов и действующие механизмы привлечения общественности к
работам по определению
конечного состояния и оценке эффективности проектов.
Выполнить задачи, поставленные в программе реабилитации, можно только при
условии, что на начальном
этапе будут четко установлены дозовые и экологические критерии конечного состояния территорий и
объектов после завершения
мероприятий. Однако в Украине эта задача пока не
решена.
Целевое конечное состояние объекта после реабилитации должно устанавливаться в соответствии с
экономическими возможностями и социальными ожиданиями общества. И чем
ниже будут критерии дозовых ограничений, тем дороже будут стоить работы по
их достижению.
Дополнительно должны быть усовершенствованы: порядок лицензирования видов деятельности,
связанной с реабилитационными мероприятиями;
требования к содержанию
и структуре технических
паспортов бывших урановых объектов; порядок и
процедуры планирования
мероприятий; процедуры оценки безопасности;
требования к структуре и
содержанию ТЭО, ОВОС, а

также структуре проектных
обоснований; порядок проведения мероприятий по
техническому надзору на
объектах; требования и рекомендации к проведению
программ мониторинга окружающей среды и инспекций, обеспечению качества
работ, управлению данными и отчетности. Подобные
недостатки регуляторного обеспечения являются
типичными и для других
стран СНГ, поэтому разумно гармонизировать и ускорить их разработку.
Крайне актуальным также является международное
сотрудничество. Оно должно развиваться на уровне,
как экспертов, так и менеджеров и регулирующих
органов, охватывать широкий круг вопросов и обмен
опытом по планированию
проектов, используя лучшие
образцы мировой практики.
Для этого разумно использовать инструменты программы регионального технического сотрудничества
МАГАТЭ.
Владимир ЖУКОВ,
заместитель главного
инженера ГП «ВостГОК»

ДЛЯ КОМФОРТУ ЗАХИСНИКІВ

Волонтерські будні
Ванди ТЕРЕЩЕНКО

Переговоры с китайской делегацией
В апреле представители китайской компании
China Development Bank и ГК «Ядерное топливо» посетили ГП «ВостГОК» с целью продолжения конструктивного сотрудничества в вопросах финансирования
проектов добычи и переработки урановой руды.
Делегацию специалистов международного департамента China Development Bank возглавлял директор департамента Лю Бо. Встречал гостей исполняющий обязанности
генерального директора ГП «ВостГОК» Юрий Шмелев.
Участники мероприятия ознакомились с технологией, оборудованием и планом развития Новоконстантиновской

шахты, а в ходе спуска в шахту на горизонт 300 м — технологией добычи урановой руды. Во время пребывания на
гидрометаллургическом заводе гостям была представлена
технологическая схема и параметры переработки урановой
руды. При подведении итогов визита были обсуждены
вопросы возможных путей привлечения China Development
Bank к финансированию проектов по добыче и переработке
урановой руды и реализации инвестпроекта по развитию
Новоконстантиновского месторождения.
Подготовила Е. МАЛООК
Фото Т. КОРСУНОВСКОЙ

В ОРГАНІЗАЦІЯХ МОЛОДІ АТОМПРОФСПІЛКИ УКРАЇНИ

Трудовая молодежь обменивалась опытом
В соответствии с утвержденным планом мероприятий Совета трудовой молодежи при председателе Запорожской облгосадминистрации
на АО «Мотор-Січ» состоялось заседание совета. От Запорожской АЭС
в нем принял участие председатель организации молодежи ППО атомной станции Дмитрий Орлов.
В состав Совета трудовой молодежи входят представители молодежных
организаций основных предприятий
области, студентов ВУЗов и представители облгосадминистрации. Обмен
опытом между работниками различных
предприятий области дает возможность не только оценить деятельность
организаций, но и перенять положительные моменты молодежной политики у коллективов разных форм управления и специализации.
Свою историю АО «Мотор-Січ», с
25-тысячным коллективом, отсчитывает с 1907 года. Сегодня это один из
мировых лидеров по производству
авиационных двигателей, в т. ч. и для
вертолетной техники. Молодежная организация предприятия насчитывает
до 9 тысяч человек, при среднем возрасте персонала 39 лет. В деятельности МО «Мотор-Січ» много общего с

работой ОМ ЗАЭС в производственном, спортивном и культурном направлениях. Также есть конкурсы профмастерства, проводятся спортивные и
культурно-массовые мероприятия. Из
нового для нас — мы узнали о программе АО «Мотор-Січ» по закреплению
молодых специалистов, которая включает доплату им в течение первых трех
лет работы до средней заработной
платы (средняя зарплата по заводу
около 7 тыс. грн, в отдельных цехах —
до 9 тыс. грн), а также частичную компенсацию оплаты аренды жилья и коммунальных услуг в общежитии.
Кроме выездных заседаний на
предприятиях области, в этом году
запланировано проведение конкурсов
профессионального мастерства по общим для предприятий области специальностям; спортивных соревнований и
творческих конкурсов.
В 2017 году выездное заседание
Запорожского областного совета трудовой молодежи должно пройти и на
Запорожской АЭС.
Дмитрий ОРЛОВ

Ванда Миколаївна Терещенко віддала понад 20 років свого життя Южно-Українській АЕС, де працювала
провідним інженером-технологом конструкторськотехнічного відділу (КТВ).
Перебуваючи на заслуженому відпочинку, вона
відкрила для себе світ мистецтва, а з початком російської агресії щодо України,
зайнялася волонтерством.
Ванда Терещенко вважає
себе людиною прагматичною,
тому, коли на горизонті замаячіла пенсія, вона сіла складати список справ, якими буде
займатися, перебуваючи на
заслуженому відпочинку.
Зайнялася живописом, на
що раніше не вистачало часу,
хоч хист і був. Спочатку допомагала онучці у малюванні, а
потім побачила, що і в неї виходить досить непогано. Слідом за живописом з’явилася
вишивка. Ванда Миколаївна
сама створювала ескізи, а
потім вишивала картини на
шовку. Паралельно радувала
домашніх гарним в’язаним
одягом власного виробництва.
— Так мені прикро стало, коли росіяни анексували
Крим, — ніби познущалися
над моєю матір’ю, — розповідає Ванда Терещенко про
свої відчуття від початку
російської агресії щодо України. — Тоді був розпач і
якась дуже незрозуміла ситуація. Я почала активно думати, на якій ділянці захисту
України від ворога я могла б
стати у пригоді? Розмірковувала, що ні з автоматом у
руках, ні навіть медичною
сестрою не зможу, бо вік і
здоров’я вже не ті. Дізналася
про волонтерський рух, який
тоді якраз активно набирав
обертів у нашій країні.
Ванда Миколаївна уважно
вивчала волонтерські списки
потреб українського війська.
Спочатку винесла з дому усі
численні запаси постільної
білизни та махрових рушників,
які накопичила ще за радянських часів. У першу зиму відда-

ла на фронт дві пари битих
валянків, які залишилися від
свекра — колишнього військового. Плела теплі шкарпетки
для наших воїнів, намагалась
шити бандани.
— А потім зрозуміла —
труси. Ось що потрібно завжди і у великій кількості для
солдатів! — каже Ванда Миколаївна. — Такі ж самі, як
постільної білизни та рушників, були вдома численні запаси й ситцю. Шию і бачу, як
по телевізору показують таких самих майстринь, як я.
Коли закінчились запаси
тканини, майстриня не припинила свою діяльність — почала купувати у секонд-хенді
чоловічі сорочки, бо, каже,
саме тканина, з якої шиють
офісні сорочки, має найкращу
якість — натуральна, без синтетичних домішків.
Ось так уже три роки
Ванда Терещенко заносить
волонтерам у середньому 10
штук чоловічих трусів кожні
два тижні для відправки на
фронт. Вона не рахує загальну кількість, бо, каже, що робить це не на виставку, а
для комфорту українських
солдатів, які на передових
позиціях тримають над нами
мирне небо.
Оксана МІСЮКЕВИЧ
Фото з архіву благодійного
фонду «Мирне небо»

Атомпрофспілці України — 25: попереду нові завдання і підходи до вирішення життєво важливих питань і проблем спілчан
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9 ТРАВНЯ — ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ!

Зустрічали захисників удома

Атомники та сім’ї військових на церемонії зустрічі були з національною символікою

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
Заступник голови профкому РАЕС Тетяна Васильєва побажала солдатам та
їхнім родинам сил, віри й
терпіння: «Дорогі наші хлопці! Для нас ви справжні
герої, які приїхали з війни.
Ризикуючи своїм життям та
перебуваючи далеко від
своїх сімей, ви дозволили
нам спокійно відсвяткувати
Великдень. Щодня ми чекали, хвилювалися, молилися
за вас. Тож нехай якнайшвидше до України прийде
омріяний мир, а ви щоб
несли службу, лише охороняючи мирний атом. Безмежно дякуємо».
По завершенні урочистої церемонії — фото на
пам’ять, обійми рідних, дружні потиски рук товаришів по
службі і слова подяки від учас-

ника АТО — підполковника в/ч
3045 Ярослава Воляка: «Дякуємо за тепло організовану
зустріч та постійну допомогу
колективу Рівненської АЕС,
волонтерській групі та спілці афганців. Я переконаний,
що з такою підтримкою наша
держава обов’язково переможе. Слава Україні!»
Також напередодні Великодня волонтерська група Рівненської АЕС здійснила поїздку в зону проведення АТО та
доставила на передову українським бійцям чергову партію гуманітарної допомоги.
Працівники Рівненської
АЕС спільно з Кузнецовською міською організацією
Української спілки ветеранів
Афганістану та іншими волонтерами постійно стежать за
ситуацією на фронті та вчасно реагують на потреби українських бійців.

Великодній подарунок для військовослужбовців

За останній місяць силами ініціативної волонтерської
групи РАЕС було зібрано 55
тисяч гривень, на які придбано: генератор, бензопилу,
біноклі, паяльні лампи з підставками, ліхтарики та продукти харчування. Майже 5
тисяч гривень спрямовано на
придбання легкового автомобіля для військових. Черговий
транш було здійснено у населені пункти під Мар’їнкою та
Волновахою, де наразі перебувають військовослужбовці
в/ч з охорони українських АЕС,
а також бійці 30-ї окремої механізованої бригади та батальйону «Горинь». Захисники
отримали також техніку, провізію та солодкі подарунки від
трудових колективів і керівників приватних підприємств м.
Вараш та небайдужих жителів
сіл Рудка, Довговоля.
За словами голови Кузнецовської спілки афганців,
працівника РАЕС Петра Ширка, наразі українські воїни
потребують змінний одяг
(берці, майки, білизну, шкарпетки). «Хлопцям потрібний
новий одяг, адже після обстрілів щось погоріло, щось понівечилось, тому заміна має
бути постійно, — каже волонтер. — Велика подяка всім
добрим людям, зокрема адміністрації та патріотичному
колективу Рівненської АЕС
за підтримку та допомогу.
Завдяки вам наші земляки
отримали на Великодні свята необхідні на війні речі.
Хлопці надзвичайно раді, що
про них пам’ятають, про них
піклуються».

Три роки війни
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
Нещодавно на зв’язок з
Атомпрофспілкою України
вийшла голова правління
Всеукраїнської громадської
організації «Довічне право
інваліда, ветерана, учасника бойових дій» Любов Іванова. Дочка військового і
мати контрактника Збройних Сил України, вона давно задумала поїздку на війну. Бо на власні очі хотіла
побачити, як там, на передовій, в окопах, служать наші хлопці, зокрема, і її син
Денис, з яким «пройшла»
два шпиталі, військовий полігон у Десні. Але поїхати
хотіла не з порожніми руками, а з подарунками для
бійців, з концертною програмою, щоб підтримати їх,
підняти бойовий дух. Та,
врешті-решт, подякувати за
мужність і стійкість, за любов до Батьківщини і народу, який вони захищають
упродовж трьох років вій-

ни. Засвідчити, що Україна молиться за своїх синів
і чекає на їх повернення
додому живими і неушкодженими, як колись, у ті далекі сорокові. Чекає з Перемогою!
Кошти на поїздку, а це
оплата транспорту на 8 днів
подорожі по зоні АТО, харчування учасників концертної бригади, надала Президія ЦК Атомпрофспілки
України. А на придбання
500 смачних подарунків
бійцям — профспілковий
комітет ДП НАЕК «Енергоатом».
Перед військовими виступав ансамбль «Козакизапорожці» з міста Дніпра,
київські таланти Наталя
Веселицька, Ірина та Ольга
Джуваго, Наталя Романова
та Руслан Корбань. Голова
асоціації членів Національної спілки художників України Юрій Дрюченко шукав серед бійців образ
учасника АТО (у його твор-

чому доробку є портрети
афганців, чорнобильців) і
знайшов його.
Військові були вдячні
організаторам заходу та
артистам, яких супроводжував заступник командира батальйону «Айдар»
Віктор Хакімзянов, за атмосферу свята, щирі побажання та смачні подарунки.
Інф. «АУ»
Фото Сергія КОВАЛЯ

Волонтери РАЕС разом з українськими військовими в зоні АТО

Покоління справжніх патріотів
2 лютого 2017 року Інгульська шахта ДП «СхідГЗК» відзначила
50 років з дня заснування, і незважаючи на те, що роки її діяльності припадають на начебто мирний період, війни в історії шахти
мають важливе місце, бо в них брали участь працівники підприємства. Це — Друга світова 1939–1945 років, Афганська та інші
«інтернаціональні» війни і нинішня, антитерористична операція,
або війна на Сході України.
Зрозуміло, що зараз нас найбіль- і воює понад 60 шахтарів-інгульців!
ше турбує антитерористична опера- Колектив шахти всіляко підтримує
ція, в якій беруть участь працівники своїх воїнів, надаючи фінансову доІнгульської шахти, як мобілізовані, помогу для придбання військового
так і добровольці.
спорядження, предметів першої не16 січня минула річниця від дня обхідності. Це було особливо важлиприпинення оборони донецького вим і просто необхідним у перші
аеропорту, де 14 вересня 2014 року місяці російської окупації, коли з’ясузагинув капітан Збройних Сил Ук- валося, що наша армія практичраїни, начальник дільниці №7 Ін- но небоєздатна, і лише мужність
гульської шахти Олег Кулигін. Олег наших воїнів і всенародна підтримка
Борисович народився в Олександ- армії дозволили зупинити ворожу
рії 6 серпня 1971 року, закінчив СШ навалу.
№6 і професійно-технічне училище,
В історії становлення шахти знача після отримання диплома інжене- ну роль відіграли учасники Великої
ра в Криворізькому гірничорудному Вітчизняної війни 1941–1945 років.
інституті в 1995 році почав працюва- Шкода, що детальних біографій солти на Інгульській шахті. В 2014 році датів і офіцерів Другої світової, які
він був мобілізований до лав ЗСУ, працювали на шахті, немає, але ми
але добровільно висловив бажання знаємо, що старший інженер М.І.
стати в один ряд із захисниками Хаустов у званні лейтенанта пройшов
донецького аеропорту, яких за муж- Сталінград і брав Берлін. Брав Берлін
ність прозвали «кіборгами»…
та визволяв Варшаву старший лейтеСеред мешканців Кропивницько- нант Ф.М. Чумак, який на шахті праго, які пішли воювати доброволь- цював старшим інспектором. Столяр
цями, немало й інших працівників шахти М.М. Забродний був військошахти, а всього в зоні проведення вим льотчиком, слюсар Ф.Т. Скубак
антитерористичної операції воювало штурмував Кенігсберг. Воювали І.А

Булич, М. І. Матрос, П.Ф. Пискавко,
М.І. Білецький і десятки інших гірників, які творили нову історію Європи,
визволивши її від фашизму. Через
кілька років після Перемоги 1945
року саме фронтовики становили
«золотий фонд» щойно створеного
комбінату СхідГЗК, були на провідних
ролях. А в середині 60-х багато учасників війни будували і виводили на
проектну потужність вже Інгульську
шахту.
На долю середнього покоління
працівників Інгульської шахти випало «боротися за мир» у ході так званих інтернаціональних воєн. Зараз
на шахті працює майже двадцять
гірників, які брали участь у військових конфліктах, що виникали в зоні
політичних інтересів Радянського
Союзу по всьому світу. За оцінками
експертів, ці війни мали не економічне, а суто політичне підгрунтя,
оскільки саме так Радянський Союз
намагався збудувати власну модель світового порядку. Зрозуміло,
що тоді такі дії називали не інакше,
як інтернаціональною допомогою,
але від зміни назви війна не перестає бути добрішою чи милосерднішою. Наші хлопці, у тому ж
Афганістані, виконували свій військовий обов’язок, тобто виконували наказ вищого командування, і
знову це була неприкрита спроба

розширити сфери впливу тогочасної державної ідеології. У результаті радянську армію довелося вивести з охопленою війною країни,
але до цього на Афганській війні
загинуло більше трьох тисяч українських хлопців, а ті, що повернулися живими, довго заліковували
психологічні травми. На долю «афганців» випало ще одне випробування — різка зміна політичного і
соціально-економічного устрою.
На плечі цього покоління наших
гірників випали роки деградації економіки України взагалі і урановидобувної галузі зокрема. На переломі
90-х колишні воїни-афганці, як і весь
колектив Інгульської шахти, місяцями працювали без зарплати, але
були переконані, що зі здобуттям
Незалежності воювати українцям
більше не доведеться. Вони витримали складний період, не загубили
підприємство і, здавалося, що наступному поколінню гірників потрібно буде лише нарощувати виробництво.
Однак на долю молодшого покоління гірників теж випало випробування війною. Незрозумілою, неочікуваною і нелогічною, а тому — ще
страшнішою, як зрада, війною, яку
розв’язала проти України нинішня
російська влада. Кажуть, московські
політики розраховували, що зросійщене населення Південної і навіть
Центральної України підтримає сепаратистські заклики, але вийшло
зовсім навпаки — саме Центральна

Україна, зокрема Дніпропетровщина
і Кіровоградщина, показали такий
рівень патріотизму, а всі українці —
такий рівень самопожертви, що українська армія за підтримки народу
зуміла зупинити агресію. Якби ж так
рішуче діяла влада в Донецьку та
Луганську чи Криму, ми б не зазнали
такого страхіття, як війна, розв’язана
Росією проти вчорашніх братів, друзів і навіть родичів. Можливо, що причиною агресії стала як політика, так і
економіка, точніше, бажання вчорашніх «братів» знищити майбутніх конкурентів на шляху до Євросоюзу, тобто
промисловий потенціал України,
який значною мірою був традиційно
зосереджений на Донбасі. І це їм
вдалося, бо навіть страшно подумати, яких економічних та фінансових,
не кажучи вже про людські втрати,
зазнала Україна. Зате ми побачили,
що за роки незалежності, попри
труднощі і негаразди та неоковирні
дії вищого керівництва держави, в
Україні виросло покоління справжніх
патріотів.
Наші гірники йшли і йдуть захищати свою землю в зоні проведення
антитерористичної операції свідомо,
бо знають, що їхня готовність до жертовності була не даремною, як і втрати, яких зазнала українська армія.
Воістину, наші хлопці воюють за мир,
за те, щоб не лише зупинити війну
далеко від рідних осель, а й вигнати її
за межі України. Вони воюють за
краще майбутнє.
Сергій ПОЛУЛЯХ

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