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ІЗ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ЦК ПРОФСПІЛКИ

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА РАЕС

Плани визначено, відповідальність є
26 травня 2017 року у приміщенні спорткомплексу будинку
відпочинку «Парадіз», що у с. Коблеве Миколаївської області, під
символом 25-річчя ЦФСК «Атом
України» відбулося виїзне засідання Президії ЦК профспілки.
Так, з метою виконання Закону
України «Про фізичну культуру і
спорт», урядових рішень, які передбачають спільну діяльність державних,
профспілкових та спортивних організацій у зміцненні здоров’я трудящих,
сприянні їх творчому довголіттю засобами фізичної культури і спорту,
Президія ЦК профспілки постановила:
взяти участь збірній команді колективів фізкультури Атомпрофспілки України у змаганнях ХХII Всеукраїнської
міжгалузевої спартакіади трудящих
промислової сфери та транспорту з 7
по 10 вересня 2017 року у с. Коблеве
Миколаївської області. Керівником
делегації на фінальних змаганнях
Спартакіади призначити голову ЦФСК

«Атом України» Гука М.В., старшим
тренером — Лисенюка В.І. Головам
ППО та ООП, спортсмени яких входять
до складу збірної команди, доручено
забезпечити їх підготовку та участь у
фінальних змаганнях Спартакіади.
Члени Президії Центрального
комітету профспілки ухвалили рішення про проведення виїзного
семінару профспілкового активу ім.
Н. Ско-рих з 2 по 9 вересня 2017 року на базі СОК «Гілея». Заступнику
Голови профспілки Пруднікову П.В.
доручено розробити спільно з профкомом ППО ВП ЗАЕС навчальну програму семінару та визначити персональний склад викладачів. Головам
ППО та ООП до 1 серпня п.р. потрібно надати інформацію щодо участі
делегації, її кількісного складу профкому ППО ВП ЗАЕС.
Заслухавши інформацію голови
ППО ЧАЕС Орлова М.І. щодо постійного зволікання з прийняттям Кабінетом
Міністрів України постанови «Про вне-

сення змін до постанови КМУ №461
від 24.06.2016 р.», Президія Центрального комітету профспілки постановила: у разі невиконання досягнутих
домовленостей між стороною органів
виконавчої влади, профспілками та
роботодавцями, які викладені у «Домовленості керівників сторони виконавчої влади, профспілкової сторони
та сторони роботодавців Генеральної
угоди про регулювання основних
принципів і норм реалізації соціальноекономічної політики і трудових відносин в Україні на 2016–2017 роки» від
23 березня 2017 року (див. «АУ» від
20.04.2017 р. №16. — Ред.) розпочати підготовку до солідарних акцій з
вимогою до Кабінету Міністрів України
виконати взяті на себе зобов’язання.
Також звернутися до всеукраїнських
галузевих профспілок з пропозицією
підтримати вимоги Атомпрофспілки і
приєднатися до солідарних акцій.
З усіх обговорених питань на засіданні ухвалено відповідні постанови.

ЗАВЖДИ РАЗОМ — ПРАЦЯ І СПОРТ

Ключі від двокімнатної квартири
Одним із пріоритетних напрямів соціальної політики Рівненської АЕС є створення комфортних житлових
умов для її працівників. Сьогодні ключі від омріяної
квартири, відповідно до законодавства, отримала
сім’я атомника Петра Швеця.
Генеральний директор РАЕС Павло Павлишин та
заступник голови профспілкового комітету РАЕС Тетяна
Васильєва урочисто вручили ключі від нової квартири
родині рівненського атомника — електромонтеру з ремонту та обслуговування електроустаткування дільниці кабельного телебачення та освітлення електричного цеху Петру
Швецю. За інформацією житлового відділу управління соціальних об’єктів РАЕС, атомник перебував на квартирному
обліку на поліпшення житлових умов під першим номером у
пільговій черзі.
Петро Швець працює на РАЕС уже 25 років. Разом з
дружиною, матір’ю, трьома дочками та маленьким онуком
Петро Ростиславович проживає у двокімнатній квартирі.
Відтепер велика родина атомника безкоштовно отримала
додаткову житлову площу з фонду вторинного житла —
двокімнатну квартиру в будинку у мікрорайоні Перемоги.
ВАЖЛИВО

Здоровый досуг работников и членов их семей —
главная задача ЦФСК «Атом України»
С 25 по 28 мая 2017 года в курортном поселке
Коблево, что на Николаевщине, с участием более 300
спортсменов, представляющих десять профсоюзных
организаций отрасли, проведена 25-я юбилейная
Спартакиада Атомпрофсоюза Украины.
Вдоль северного побе- представителем атомного
режья Черного моря, на гра- спорта на Олимпийских игнице Одесской и Николаевс- рах в Атланте.
кой областей, расположен
1997-й — сборная кокурортный поселок Коблево. манда Атомпрофсоюза УкЧасть его территории — это раины стала серебряным
заповедная зона известного призером Спартакиады труприродно-ландшафтного дящихся Украины.
Тилигульского заповедника
1998-й — нетешинец
— гармоническое сочетание Руслан Задворный — перюжного воздуха, солнца, мо- вый чемпион мира среди
ря, запахов трав и соснового спортсменов-атомщиков.
бора, множество баз отдыха,
2001-й — спортсменыгостиниц, пансионатов.
атомщики впервые приниЛетом этого года Цент- мают участие в международральный физкультурно-спор- ных рабочих соревнованиях
тивный клуб «Атом України» — международном макси(председатель ЦФСК «Атом марафоне.
України» — председатель
2008-й — воспитанники
ППО Хмельницькой АЭС Гук КДЮСШ ППО Хмельницкой
М.В.) отмечает свое 25-ле- АЭС Галина Пундик и Ольга
тие и Атомпрофсоюз Украи- Жовнир в составе национы преподнес спортсменам нальной сборной команды
маленький подарок — орга- Украины получают золотые
низовал проведение юби- олимпийские медали по
лейной Спартакиады на од- фехтованию.
ной из южных баз отдыха
2012-й — воспитанники
Украины. Но сначала давай- физкультурных организате сделаем небольшой экс- ций Атомпрофсоюза Украикурс в прошлое.
ны — фехтовальщик ДмитАтомпрофсоюз Украи- рий Бойко (ХАЭС), пловчиха
ны — страницы спортив- Анна Дзеркаль (ЮУАЭС) и
ной славы:
легкоатлет Александр Сит1992 год — проведена ковский (ВООП) — в составе
Спартакиада коллективов национальной сборной кофизкультуры Атомпрофсою- манды Украины принимали
за Украины.
участие в ХХХ летних Олим1996-й — воспитанник пийских играх в Лондоне.
спортивного клуба «Проме2013-й — воспитаннице
тей» (г. Каменское (Днепро- КДЮСШ ППО Хмельницкой
дзержинск) — стал первым АЭС Алине Комащук при-

своено почетное звание «Заслуженный мастер спорта
Украины» по фехтованию. На
чемпионатах мира и Европы
в 2013 году она добилась
четырех наград: две золотые, одну серебряную и одну
бронзовую медали.
2014-й — сборная команда ППО НАЭК «Энергоатом» приняла участие в
открытом Кубке Польши по
плаванию и завоевала в целом 25 медалей: 16 золотых, 6 серебряных и три
бронзовых.
2015-й — в столице
Азербайджана Баку проведены первые в истории континента Европейские спортивные игры, в которых
национальная команда Украины завоевала 8 золотых
медалей. Один из комплектов наград получила женская

сборная по фехтованию, в
составе которой были нетешинки — Ольга Жовнир и
Алина Комащук.
2016-й — серебряную
медаль на Олимпийских играх в Бразилии в составе сборной команды Украины добилась воспитанница
КДЮСШ ППО ХАЭС Алина
Комащук. В этом же году
Указом Президента Украины
она была награждена орденом княгини Ольги III
степени.
Итак, было также решено не делить Спартакиаду
на туры, по три-четыре вида
в каждом, как это было
ранее, а собрать всю спортивную семью вместе и провести все турниры, предусмотренные положением о
Спартакиаде, в одном месте.
(Окончание на 2-й стр.)

Потрібно зберегти СМСЧ як складову частину
системи медицини праці на об’єктах галузі
Першому заступнику
Голови СПО об’єднань профспілок
Шубіну О.О.
Про проект розпорядження КМУ
щодо концепції відновлення медицини праці
Атомпрофспілка розглянула проект розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про схвалення Концепції відновлення системи
медицини праці в Україні та здійснення профілактичних заходів
щодо запобігання професійним захворюванням і професійним
отруєнням у працівників, зайнятих на виробництвах із шкідливими
умовами праці».
Вважаємо, що питання розвитку та удосконалення системи медицини праці в Україні є вкрай актуальним.
Останніми роками внаслідок непродуманих в повній мірі дій
було, наприклад, ліквідовано служби головного державного санітарного лікаря стратегічних об’єктів, якими є АЕС, вилучено із
застосування значної кількості нормативних документів з питань
промислової гігієни та медицини праці, на яких базувалися атестації робочих місць за умовами праці, у тому числі з впливом іонізуючого випромінювання, визначення інших гігієнічних нормативів,
методів обстеження, контролю, виконання різноманітних профілактичних заходів щодо мінімізації та запобігання негативному
впливу виробничих чинників на стан здоров’я працівників тощо.
Стару систему зруйновано, але не створено нової. Так, динамічний медичний нагляд за працівниками атомних станцій,
урановидобувних та уранопереробних підприємств, що зайняті на роботах зі шкідливими, особливо шкідливими та
небезпечними умовами праці, виконання яких пов’язане з технологією атомної енергетики, здійснювався професійними
медичними кадрами спеціалізованих медико-санітарних
частин (СМСЧ), які мають довготривалий досвід роботи з
питань радіаційної медицини.
Ці СМСЧ постійно забезпечували медичну аварійну готовність та реагування на випадок виникнення аварійних техногенних аварій.
На теперішній час вказані СМСЧ ліквідовуються як заклади
спеціалізованого спрямування та передаються в підпорядкування місцевих органів самоврядування як заклади первинної медичної допомоги, без врахування їхньої інфраструктури,
оснащеності, підготовки кадрів, тобто вилучаються з системи
єдиного медичного простору закладів, безпосередньо підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я України, що створює реальну загрозу у випадку надзвичайної ситуації на цих об’єктах.
Саме це занепокоєння протягом багатьох років Атомпрофспілка намагається донести до Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України та МОЗ України.
З огляду на викладене, при розгляді Концепції відновлення системи медицини праці в Україні вважаємо за необхідне
зберегти СМСЧ як складову частину системи медицини праці
на зазначених об’єктах.
Заступник Голови Атомпрофспілки
П.В. ПРУДНІКОВ
м. Київ, 23 травня 2017 року. №06/243

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

2

8 червня 2017 року

№23 (862)

ЗАВЖДИ РАЗОМ — ПРАЦЯ І СПОРТ

Здоровый досуг работников и членов их семей —
главная задача ЦФСК «Атом України»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В течение трех дней
спортсменам предстояло разыграть комплекты наград в
восьми видах спорта: волейбол, пляжный волейбол, армспорт, гиревой спорт, настольный теннис, шахматы,
мини-футбол, шашки.
Спортсмены очень серьезно готовились к юбилейным стартам — в физкультурных коллективах прошли
отборочные соревнования,
турниры, матчевые встречи.
Постарались и организаторы: для победителей были
приобретены красочные медали и кубки, изготовлены
юбилейный значок и вымпел,
а каждый участник получил

туры и спорта Украины Балаян С.А.
А уже утром следующего
дня одновременно на всех
спортивных площадках разгорелись спартакиадные поединки. Затрудняешься, какому виду спорта отдать
зрительское предпочтение:
слепой жребий уже в первом
туре сводит претендентов на
чемпионство — волейболистов Нетешина и Желтых
Вод, футболистов Южноукраинска и Энергодара, на
помосте уроки мастерства
демонстрируют гиревики.
Благо, спортивные площадки
одна от другой на расстоянии
50–100 метров и это облегчало обзор болельщикам и
гостям мероприятия.

сувенирную футболку с логотипом спортклуба.
В день приезда, часам к
десяти утра, чуть уставшими,
первыми на базе отдыха «Парадиз» (здесь проводились
все соревнования) появляются спортсмены Чернобыльской АЭС. Быстро разместившись в уютных номерах,
«игровики» спешат опробовать спортивные площадки,
которые расположены буквально под окнами гостиницы, остальные спешат «познакомиться» с морем.
Подъезжают остальные
команды — киевляне, желтоводцы, энергодарцы, южноукраинцы… Рукопожатия,
поцелуи, воспоминания —
встречаются старые друзья,
не виделись-то целый год.
Последними на базу подъезжают нетешинцы, путь у
них к месту соревнований
был самым длинным — более 800 километров, да
еще по нашим украинским
дорогам. «Приехали за победой», — как всегда категоричен руководитель спортивной делегации, заслуженный
работник физической куль-

Начнем спартакиадный
обзор с турнира гиревиков. В
спорте не принято называть
отчество спортсмена, но мы
сделаем исключение, учитывая солидный возраст победителя в самой легкой весовой категории. Владимиру
Геннадиевичу Курдюмову —
64 года. После окончания
института, в далекие семидесятые прошлого столетия, по
направлению приехал в Желтые Воды, более тридцати
лет проработал на Восточном
горно-обогатительном комбинате, сейчас на заслуженном отдыхе. Кроме гиревого
спорта, увлекался футболом,
регулярно посещает тренажерный зал и теннисные
корты. Участник всех одиннадцати спартакиадных турниров по гиревому спорту и в
шести из них становился чемпионом.
Шестой десяток еще одному из ветеранов — Абрамовичу Игорю Александровичу, выступающему за
команду Хмельницкой АЭС. И
в этот раз ему не было равных
в супертяжелой весовой категории. Серебряная медаль

у Цымбала Н. и бронза — у
Куницина К. (Запорожская
АЭС). В остальных трех весовых категориях чемпионами
Спартакиады стали молодые
спортсмены: южноукраинец
Морозов Н., варашанин Васинский Р. и энергодарец
Чулков С., с высокими результатами — 210 и 232
подъема. А уже через несколько дней ребят ждет
дебют на первом в жизни
международном турнире —
Фестивале рабочего спорта
в Болгарии (г. Варна), пожелаем им успеха.
В командном первенстве
небольшая сенсация: сильнейшие — атлеты «ЮжноУкраинской АЭС» (тренер —
Иванов А.Н.), 38 баллов. В
последний раз такого успеха
южане добивались в 2007
году. Уступив победителю
всего один балл, на втором
месте команда Ривненской
АЭС и на третьем — гиревики
Энергодара.
Вечером на центральной
аллее базы отдыха состоялась торжественная церемония открытия Спартакиады.
Под гарячие аплодисменты
присутствующих стартовал
традиционный марш-парад
команд. Под звуки Гимна
Украины был поднят Государственный флаг страны.
Среди почетных гостей в
полном составе Президиум Центрального комитета
Атомпрофсоюза. Со словами
приветствия к спортсменам
обратились: Председатель
Атомпрофсоюза Украины
Матов В.А. и председатель
Центрального совета физкультурно-спортивного общества «Україна» Цыпло Н.И.
Были зачитаны приветствия
от Федерации профсоюзов
Украины, Министерства молодежи и спорта Украины,
Национального олимпийского комитета страны.
По случаю юбилея физкультурно-спортивного клуба
«Атом України» постановлением Президиума ЦК профсоюза за весомый вклад в
развитие физической культуры и спорта в трудовых
коллективах предприятий
атомной энергетики и промышленности Знаком «Відзнака Атомпрофспілки України» были награждены:
Диброва В.Н. — председатель спортклуба ОП ЗАЭС;
Степанцов А.И. — директор
ККСС «Олимп» ОП ЮУАЭС;
Саворона В.В. — старший
инструктор-методист ОП
РАЭС; Карпюк В.Ю. — заместитель директора СК «Энергетик» ППО ХАЕС.
Почетными грамотами
Президиума ЦК профсоюза
награждены: ветераны спорта — Сологуб А.В. и Шостак В.Н. (ВООП), общественный тренер — Кузьмич Н.Н.
(РАЭС), инструктор-методист
— Абрамов Д.В. (КИЭП). Десяти активистам физкультуры и спорта объявлена «Подяка» Президиума ЦК.
Две новые спортивные
награды презентовал на
празднике заместитель Председателя Атомпрофсоюза
Украины–председатель
профкома ППО ГП НАЭК

«Энергоатом» Лыч А.В. Медалью «За спортивні досягнення» трех степеней теперь
будут награждаться спортсмены и тренеры — победители и призеры Олимпийских
и Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы. Первыми обладателями высокой
спортивной награды стали:
серебряный призер Олимпийских игр, фехтовальщица
Комащук А. (КДЮСШ ППО
ХАЭС), участница двух олимпиад, призер чемпионатов
мира и Европы по плаванию Дзеркаль А. (ККСС
«Олимп» ОП ЮУАЭС), тренер
по пауэрлифтингу — Иванов А.Н. (ККСС «Олимп» ОП
ЮУАЭС).
Еще тридцать семь физкультурных активистов в торжественной атмосфере были
награждены Почетным знаком за активное участие в
спортивной жизни Компании.
Среди них заместители генеральных директоров Ривненской и Южно-Украинской
атомных электростанций —
Гошовский Р.В. и Авраменко
В.А., руководители физкультурных организаций — Балаян С.А., Кравчук В.Л., Бабаева Г.В., Чудинов В.А.,
Нагиев Р.А. (ОП АРС), ветераны спорта — Сивинский В.В.,
Финько А.А., Климов А.Н.,
Мохова Ю.В. (ЗАЭС), Усаченко А.М., Багрий Ю.И., Шинкарь Н.Н.(РАЭС), Бурцайло
А.И., Федоранич Т.Ю., Невертий А.И., Кислицын В.В.,
Вовченко Н.В. (ЮУАЭС), Пенчук С.Г., физкультурные организаторы — Демура О.А.
(ЗАЭС), Грибок П.В. (РАЭС),
Нестеренко В.А. и Лаврив
Н.И. (ЮУАЭС), Тимашов А.В.
(ОП АЭМ), тренеры — Рожков Ю.А., Криволапов К.М.
(ЗАЭС), Савчук А.А. (РАЭС),
Вовченко Н.В. (ЮУАЭС).
Во второй день соревнований определились победители еще в четырех видах
программы Спартакиады.
Убедительный реванш за
неудачу гиревиков энергодарцы взяли в турнире по
армспорту. Четверо из пяти
членов команды — Макаров
А., Филонов И., Рекубрацкий
А. и Семенов В. поднялись на
высшую ступеньку пьедестала почета и лишь в весовой
категории атлетов до 80 кг
победу праздновал представитель Хмельницкой АЭС
Касянчук О. И если в борьбе за командное первенство
энергодарцы были вне конкуренции, то за остальные призовые места разгорелась нешуточная борьба. Нетешинцы
и южноукраинцы набрали
одинаковую сумму командных баллов — по 34, и лишь
большее количество призовых мест вывело первых на
второе место.
Еще до начала шахматного турнира никто не сомневался в очередной победе
энергодарцев. Прогноз оправдался: в пятнадцати предусмотренных регламентом
партиях они не проиграли ни
одной и только в трех позволили соперникам довольствоваться ничейным результатом. Шахматная дружина
Запорожской АЭС в составе

Ковалева Э., Ивануха Р. и
Криволаповой Е. в 23-й
раз становится чемпионом
Спартакиады Атомпрофсоюза Украины и с хорошим
настроением отправляется в
болгарскую Варну, на Международный фестиваль рабочего спорта, отстаивать
завоеванный в прошлом году
первый приз. Командой на
втором месте — нетешинцы
и на третьем — желтоводцы.
В личном блиц-турнире,
их еще называют «пятиминутки», когда каждому игроку на партию отводится
пять минут, снова доминировали энергодарцы: победитель — Ковалев Э., второй призер — Иванух Р. и на
третьем месте — желтоводец Березка А.
Более непредсказуемым
и драматичным оказался
шашечный турнир, который
после трехлетнего перерыва
снова был включен в программу Спартакиады. По его
итогам команды Нетешина и
Желтых Вод набрали одинаковое количество очков и
главному судье пришлось
«заглянуть» на страничку шашечного кодекса: как быть в
таком случае? Шашечная Фемида была на стороне нетешинцев — личная победа над
главным соперником приносит им первое место. Состав
команды чемпиона — Грицык
И., Савчук С. и Волошина Л.
Вторые — желтоводцы и
третьи — южноукраинцы.
Победителем турнира по
молниеносной игре стал

ряде стала южноукраинка Алла Орендаренко, в парном
мужском — желтоводцы Рындя В. и Вовченко М., а в смешаном — славутичане Блашкун А. и Бурдина Т.
Пляжный вариант волейбола очень популярен в
наших городах-спутниках. В
местах отдыха оборудованы
площадки, проводятся различные турниры. В прошлом
году в Болгарии энергодарский дуэт стал бронзовым
призером фестивального
турнира. Неплохо смотрелась их команда и в Коблево, но в итоге стала только третьей. А главный приз в
финальном поединке разыграли между собой девушки из ХАЭС и РАЭС.
Удача в этот раз была на
стороне нетешинского дуэта Чернюк М. — Григоренко Е., они первые. Серебряные медали у Войтюк
М. и Якубской А.
В командном зачете, по
итогам всех видов спорта XXV Спартакиады Атомпрофсоюза Украины, в 1-й
группе победителем стали
спортсмены ППО Хмельницкой АЭС. На втором месте — команда ППО Запорожской АЭС и на третьем
— спортсмены Восточной
объединенной организации
профсоюза. Во второй группе по настольному теннису
и мини-футболу первенство
завоевала команда Чернобыльской объединенной организации профсоюза, второе–третье места добыли,

Богдан Гупало из Вараша. На
втором и третьем — желтоводские шашисты Пономаренко Н. и Яковченко Н.
А вот победа нетешинским теннисистам далась
относительно легко — всех
своих соперников они обыграли с крупным счетом и в
очередной раз стали чемпионами Спартакиады. Состав
команды-победительницы:
Глазков А., Мороз А. и Разварская Г. Желтоводская команда, ослабленная травмой
своего лидера — Натальи
Каюровой, чуть было не уступила второе место и лишь
личная победа над основным
своим соперником — командой ЧАЭС, принесла им
серебряные медали.
Чемпионкой Спартакиады в женском одиночном раз-

по одинаковой сумме баллов, спортсмены ППО ОП
«Атомэнергомаш» и ППО
ПАО КИЭП.
…Праздник спортивных
состязаний, силы и здоровья засвидетельствовал
не только о прекрасной
физической форме, активной жизненной позиции их
участников, но и об укреплении внутрикорпоративных
связей, вместе проведенного здорового досуга работников отрасли, организация которого была, есть
и будет главной задачей
Центрального физкультурно-спортивного клуба «Атом
України» и Атомпрофсоюза
Украины в целом.
Николай МЕРКУШЕВ
Фото Сергея КОВАЛЯ
и Николая ВАРЧИНОГО

Профспілки відповідно до Конституції України є єдиними організаціями, яким делеговано право на захист прав та інтересів трудящих!
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...Ось така депутатська турбота
Завдяки широкому висвітленню питання про гірничий відвід
для Інгульської шахти, яке розглядалося на засіданні сесії обласної
ради у травні цього року, громадськість дізналася про турботу
Кіровоградської міської ради та
Кіровоградської обласної ради
про здоров’я та добробут населення, проте така позиція не розкриває всю глибину і складність
проблеми.
Перед розглядом проекту рішення слово взяв голова Кіровоградської міської ради Андрій Райкович,
якому напередодні не вдалося провести сесію міської ради, де в порядку денному теж стояло питання гірничого відводу для Інгульської шахти
Державного підприємства «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат».
Нагадаємо, що Інгульська шахта в
цьому році відзначає 50-річний ювілей, а будівництво шахти сприяло
докорінній зміні вигляду Кіровограда
— завдяки шахті тут почалося масштабне будівництво дев’ятиповерхових мікрорайонів з розвинутою
інфраструктурою. Зараз шахта є основним постачальником уранової
руди в Україні, яка використовується
для забезпечення АЕС ядерним паливом, і одним з небагатьох острівців
соціальної стабільності в регіоні.
А. Райкович заявив, що розуміє
стратегічне значення шахти не лише
для України, а й для міста, яке все
ж просить депутатів обласної ради
відкласти надання погодження, бо
шахта, буцімто, здійснює значний
негативний вплив на довкілля. Як
аргумент він використав не раз спростовану інформацію про скарги окремих мешканців; сказав, що шахта
не займається ліквідацією відвалів;
скидає неочищену воду; не має програми захисту довкілля; не виконує
свої соціальні зобов’язання. А далі —
прозвучала цілком бізнесова пропозиція, мовляв, усім цим можна було і
знехтувати, якби СхідГЗК виділяв
кошти на розвиток обласного центру,
бо якихось сьогоднішніх 500 тисяч
«лівих» гривень на рік, від такого
потужного державного підприємства, це не серйозно.
В обговорення, яке тривало майже годину, включились інші депутати
обласної ради, які погоджувалися з
тезою про стратегічність і важливість
питання діяльності урановидобувної
галузі, але теж натякали, що здоров’я мешканців варте додаткових
коштів від СхідГЗК, проте жодної
серйозної чи перевіреної інформації
на підтвердження тези про шкідливість діяльності шахти, яка працює
під суворим контролем як держави,
так і громадськості, включаючи ЗМІ,
ніхто так і не надав. Послухавши
декого із затятих захисників довкілля, мешканці інших міст і сіл України можуть подумати, що на копрах
Інгульської шахти стоять «гіперболоїди інженера Гаріна», які поливають
місто смертоносними променями, а
будинки мешканців обласного центру обстрілюють з важкої артилерії,
завдаючи руйнувань, страшніших,
ніж в аеропорту Донецька, а мешканці пересуваються виключно «вперед
ногами»…
Згодом викристалізувалась і основна ідея такої постановки питання,
мовляв, ми розуміємо стратегічність
і таке інше, от нехай Гройсман, тобто

уряд, і поворушиться, якщо хоче,
щоб ядерна енергетика України працювала без збоїв. Дехто відверто
заявляв, що нічого страшного не станеться, якщо шахта трішки постоїть,
доки вимоги не будуть задоволені.
Аргументація головного інженера
СхідГЗК Віктора Пухальського про те,
що звинувачення на адресу шахти
абсолютно бездоказові й безпідставні, а тому йдеться, не більше і не
менше, про енергетичну незалежність України, яку в умовах втрачених
ресурсів Донбасу забезпечує якраз
ядерна енергетика, нікого не переконала. Тим більше що державне підприємство, яке сплачує в бюджети
та фонди Кіровоградщини десятки
мільйонів гривень (загалом три шахти сплачують 206 мільйонів гривень
на рік! — Авт.), не має можливості
розпоряджатися коштами з метою
благодійництва, як це можуть робити
ті ж приватні компанії, але діалог
можливий. Більше того, комбінат лише за рахунок власних, критично обмежених ресурсів, продовжує будівництво Новокостянтинівської шахти,
запроваджує сучасні технології мінімізації впливу на довкілля на тій же
Інгульській шахті — блокове підземне вилуговування, ліквідація відвалів забалансових руд, модернізація
дільниці очищення шахтних вод. Тим
більше що і гірники, як мешканці
області, зовсім не проти збільшення
не лише заробітних плат, а й державного фінансування та інших соціальних гарантій. Головне — шахта діє в
межах норм і правил, які роблять її
діяльність безпечною і для довкілля, і
для населення, що не раз знаходило
підтвердження у висновках незалежних, у тому числі міжнародних, експертів.
Проте більшість не пройнялася
важливістю моменту і не підтримала
проект захисту енергетичної незалежності країни. Чому так сталося —
хто його знає? Можливо, хтось заробляє політичні дивіденди, хтось
повівся на екологічну демагогію,
хтось повірив, що уряд злякається і
швиденько дасть Кіровоградській
області халявні сотні мільйонів гривень, хтось вирішив просто підтримати авторитет Райковича в місті, а
когось просто — «душить жаба». Кажуть, що основною причиною такої
різкої зміни поглядів «державних
мужів» області стали інвестиційні
проекти, над якими комбінат б’ється
ось уже скільки років. Інформація про
150 мільйонів доларів у будівництво
Новокостянтинівської шахти від можливого китайського інвестора дивним чином вплинула на світосприйняття наших обранців, які думають,
що в сучасному прагматичному світі
кредити роздаються лише для того,
щоб їх можна безконтрольно «освоїти». Однак, наголошу, депутати обласної ради, певною мірою, справді,
державні люди і просто зобов’язані
думати про можливі наслідки такого
підходу до питання державної ваги,
оскільки події можуть розвиватися
зовсім не так, як уявляється декому.
Наприклад, Інгульська шахта, яка
забезпечує значну частку української уранової сировини, найближчим
часом буде змушена призупинити
видобуток. Як наслідок, це може призвести до зупинки гідрометалургійного заводу і до зриву контракту
на поставку уранового концентрату,

причому це набагато ближчі перспективи, ніж можна уявити. Зупинка
виробництва ускладнить поточну
кредитну політику комбінату (бо хто і
під що кредитуватиме? — Авт.), а
відсутність коштів — заморозить виконання зобов’язань перед партнерами — постачальниками матеріалів
і комплектуючих, не кажучи вже про
заробітні плати. В таких умовах надзвичайно туманними видаються і
перспективи діяльності Смолінської
та Новокостянтинівської шахт. На
черзі — зрив договорів СхідГЗК з
інвесторами, які відкривають перспективи добудови Новокостянтинівської шахти і модернізацію Інгульської, у тому числі — і в питаннях
мінімізації впливу на довкілля, адже
інвестори дуже уважно вивчають так
званий інвестиційний клімат. Тому
навряд чи хтось згодиться фінансувати екологічні програми, про які так
турбуються окремі депутати, якщо
сама шахта зупиниться і не матиме
можливості заробляти гроші. Ну а
про кілька тисяч робочих місць та
соціальний захист сімей працівників
шахти хвилюватися немає потреби
— за них потурбуються депутати
облради?
Хто не вірить, що такі дії місцевої
влади можуть призвести до зникнення потужної урановидобувної галузі
— нехай поїде в Олександрію, колись
буровугільну столицю України, де від
ВО «Олександрія-вугілля», на якому
працювали майже 20 тисяч гірників,
енергетиків та будівельників, не залишилося нічого. Воістину Кіровоградщина має найкращий економічний потенціал, пов’язаний з ядерною
та буровугільною енергетикою, який
ризикує втратити остаточно!
Ось такі розклади, проте дивно,
що і обласна влада теж погодилася з
реалізацією плану фактичного знищення ядерної енергетики України,
бо ніхто і слова не сказав на підтримку українського виробника, але потрібно подумати і про таке. Можливо,
ядерна енергетика України від зникнення кіровоградських шахт в цілому
і не постраждає. В найближчій перспективі кіровоградський уран може
замінити хоча б і казахстанський, але
він знаходиться під контролем країни-агресора, тобто — Росії. Як кажуть у таких випадках: дивись пункт
№1 про Донбас і пункт №2 — про
206 мільйонів гривень податків від
уранових шахт, розташованих у нас.
Саме тут прихована сутність питання
про енергетичну незалежність України та її ядерно-енергетичну безпеку. Окрім того, Інгульська шахта, як
підприємство ядерно-енергетичного
комплексу, реально працює на зниження вартості електричної енергії
для населення, яка закладена в набагато дешевшій ціні кіловата, ніж від
інших виробників електроенергії. Це
до питання відповідальності органів
місцевого самоврядування, яким держава збирається делегувати значні
повноваження, що буквально впливають на стратегічні характеристики
України.
Дуже хотілося б, аби Кіровоградська обласна рада, приймаючи виважені і спрямовані на розвиток громад
рішення, так і залишалася прикладом стабільності в нашому динамічному і часто не передбачуваному
світі.
Сергій ПОЛУЛЯХ
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КРУГЛИЙ СТІЛ: ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ У СФЕРІ
ПРАЦІ І В КОНТЕКСТІ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Профспілки — поборники
дотримання прав чоловіків і жінок
Наприкінці травня у Жовтневому палаці (м. Київ)
Федерація профспілок України зібрала представників
членських організацій та експертів з питань гендерної рівності за круглий стіл. Співорганізаторами заходу стали
Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України з Регіональним представництвом Фонду ім. Ф. Еберта.
Говорили про гендерну нерівність, передусім, у трудовій
сфері, в суспільстві у цілому, в сім’ї. З відповідною презентаційною доповіддю виступила голова постійної комісії Ради ФПУ з
питань рівності прав жінок і чоловіків, голова Всеукраїнської
профспілки працівників і підприємців торгівлі Тетяна Ясько.
Йшлося, на жаль, про нерівні права і можливості для жінок
та чоловіків, нерівну винагороду за рівну працю, незатребуваність жінок попри високий рівень їхньої освіти у трудовій сфері,
все ще поширений дисбаланс у подружжя між сімейними
обов’язками та трудовою кар’єрою, горизонтальну і вертикальну гендерну сегрегацію з боку роботодавців, суспільства,
держави.
У ході обговорення представниками членських організацій
були висловлені численні зауваження та пропозиції.
Головний фахівець з міжнародної роботи Атомпрофспілки України Леся Семеняка висловила пропозицію
Федерації профспілок України підготувати типові рекомендації
членським організаціям щодо заходів, які б поліпшили ситуацію
з гендерної рівності на підприємствах та установах, «а далі типові рекомендації ФПУ галузеві профспілки доопрацьовували би з
урахуванням специфіки галузі і внесли відповідні положення до
своїх галузевих колективних договорів».
Леся Семеняка наголосила також на необхідності надання
громадськості більшої інформації, зокрема щодо імплементації
Україною директив ООН, що є необхідним профспілкам у роботі
з законодавством.
Висловила побажання відповідним організаціям проаналізувати, як постраждали жінки і як постраждали чоловіки в період
гібридної війни в гендерному контексті.
«Це необхідно для українців, але, передусім, для міжнародного співтовариства. Я займаюсь міжнародною роботою і вражена тим, що у міжнародних профспілок відсутнє розуміння,
якими для України є наслідки гібридної війни з Росією, якими
трагічними є людські втрати, економічні і профспілкові, вони не
мають уявлення, скільки заводів вивезено, не розуміють загадкового терміну «внутрішньо переміщені особи», що це вимушена
масова внутрішня міграція, необхідно також вимагати від міжнародного співтовариства визначення спонсора тероризму.
Агресора визначено. І вимагати поглиблення санкцій до цих осіб
на міжнародному рівні».
Марфа Скорик, директорка Київського інституту гендерних досліджень, підтримала пропозицію і зазначила: «У
нас в рекомендаціях написано про удосконалення системи
захисту прав жінок у зв’язку зі збройним конфліктом на Сході
України. Але ми, експертне середовище, стурбовані тими
моментами, на які ви звернули увагу: ситуацією переселенців,
передусім жінок з дітьми, стурбовані тлумаченням міжнародним співтовариством існуючого насильства. У нас є величезна
розбіжність у тому, як ми бачимо ситуацію в Україні і як бачать
цю ситуацію за кордоном наші міжнародні партнери. У Київ
вкинуто до півтора мільйона переселенців, загублених людей,
ці обличчя ми бачимо на вулицях. Рівень побутового насильства, агресії в середині таких груп зростає. Це питання треба
робити об’єктом особливої уваги».
У той же час Марфа Скорик відзначила, що, «незважаючи
на підвищення рівня структурного насильства стосовно жінок,
українське суспільство стало більш сенситивним до гендерних питань, суспільство не ігнорує проблеми домашнього і
взагалі жіночого насильства. «Ситуація змінилася з 2010 року.
А у 2014-му просто прорвало. Ми бачили це у Врадіївці, де
насилля призвело до повстання селян. У суспільстві вже є
такий меседж. Створюються неформальні центри, які опікуються такими гендерними питаннями».
Учасники круглого столу ухвалили відповідні рекомендації.

БЛАГОДІЙНІСТЬ АТОМПРОФСПІЛЧАН

Шефский подарок художественной школе
Гостями итоговой линейки в детской художественной школе стали не только родители учеников, но и
шефы — представители администрации, профсоюзного комитета и молодежной организации Запорожской
АЭС. Они поздравили юных художников с окончанием
учебного года.
«Дорогие друзья, какими бы трудными ни были времена, мы никогда не забываем о вас, — обратился к присутствующим председатель профсоюзного комитета
Запорожской АЭС Николай Захаров. — То, что вы делаете в художественной школе, — просто замечательно! Я
уверен, что, научившись видеть прекрасное, вы всегда
будете творить добро. Пусть благодаря вам в нашей
жизни будут и замечательные картины, и другие произведения искусства. Мы желаем вам стать по-настоящему творческими людьми».
Представители организации молодежи ППО ЗАЭС
Дмитрий Орлов и Максим Гордийчук вручили школе шефский подарок — ламинатор с комплектом пленки и
поздравили учеников с окончанием учебного года. Они

предложили юным художникам поделиться своими работами для благотворительного аукциона, средства от которого предполагается направить Киевскому детскому
кардиологическому центру. Этот центр нуждается в благотворительных взносах, поэтому профсоюзный комитет
Запорожской АЭС и молодежная организация ППО атомной станции также хотят внести свою лепту.
Директор художественной школы Ирина Черноляхова
поблагодарила шефов за подарок и заверила, что работы
учеников для благотворительного аукциона обязательно
будут предоставлены и в большом количестве.
На итоговой линейке были подведены итоги конкурсов, а призеры удостоены поощрительными подарками и
грамотами.
Год в школе был интересным и продуктивным. Дети участвовали в различных, в том числе и в международных конкурсах и становились призерами. Также были отмечены
наградами победители ежегодного конкурса, объявленного
НАЭК «Энергоатом».
Лариса ЮРЬЕВА

Атомпрофспілці України — 25: попереду нові завдання і підходи до вирішення життєво важливих питань і проблем спілчан
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ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ АТОМНОГО МІСТА

Люди року — п’ятеро працівників ЮУАЕС!
Місто-супутник ЮУАЕС відсвяткувало черговий День народження. Його історія
нерозривно пов’язана з будівництвом та надійною роботою Южно-Українського
енергетичного комплексу. У квітні 2017 року виповнилося 30 років з дня присвоєння
Южноукраїнську статусу міста обласного підпорядкування.
Сьогодні в місті-супутнику ЮУАЕС про- грама включала розважальні заходи та конживає понад 41 тисяча мешканців, 7 тисяч з курси для дорослих і дітей, спортивні зманих — працівники Южно-Українського енер- гання, виступи місцевих творчих колективів і
гокомплексу. ВП ЮУАЕС посідає чільне артистів української естради.
місце в забезпеченні соціально-економічноПід час урочистостей з приводу святго розвитку міста: його питома вага в загаль- кування Дня міста в Южноукраїнську
ному обсязі міського промислового вироб- було оголошено підсумки конкурсу «Люництва становить понад 98%.
дина року — 2016». Серед переможців —
З Днем міста южноукраїнців вітали пред- п’ятеро працівників ВП ЮУАЕС:
ставники місцевого самоврядування та
у номінації «Енергетика та будівництадміністрації ВП ЮУАЕС, керівники Мико- во» — перший заступник начальника
лаївської області. Насичена святкова про- електричного цеху Сергій Денисов;

Працівники ВП ЮУАЕС ІВАНОВ О.М., БАЛАБАНОВА Т.М., ДЕНИСОВ С.І.

АТОМНИКИ — У ВЕЛОМАРАФОНІ

Людмила САМЧИНСЬКА

Переможці конкурсу «Людина року»

у номінації «Комунальне господарство» — озеленювач цеху господарського
обслуговування Марина Брумберг;
у номінації «Фізична культура і спорт»
— тренер-викладач сектору навчально-спортивної роботи спорткомплексу
«Олімп» Олександр Іванов;
у номінації «Культура» — тренер-викладач відділу дитячого та юнацького
спорту спорткомплексу «Олімп» Тетяна
Балабанова;
у номінації «Мистецтво» — керівник
народного ансамблю народного танцю
«Енергія» Палацу культури «Енергетик»
Валерія Форостенко.
Одноголосним рішенням депутатів
міськради звання «Почесний громадянин міста Южноукраїнська» присвоєно художньому керівнику народного
ансамблю спортивно-бального танцю
«Натхнення» Палацу культури «Енергетик» ВП ЮУАЕС, тренеру та судді
міжнародної категорії Людмилі Самчинській.
Веселе та гарне свято, організоване в
День народження міста енергетиків, укот-

ре довело, що Южноукраїнськ по праву
входить до переліку сучасних і привабливих для проживання населених пунктів
України. Забезпечують йому такий статус
об'єкти культурної та історичної спадщини,
чудовий природний ландшафт, а найперше
— працьовиті, талановиті та віддані своїй
справі мешканці. У їхній когорті — семитисячний колектив Южно-Українського енергетичного комплексу.

ДОБРОЧИННІСТЬ АТОМПРОФСПІЛЧАН

Хай доля посміхнеться їм у житті!

«Рівно 100»
Рівненські атомники стали учасниками обласного веломарафону «Рівно 100». За результатами заїзду, працівники
найпотужнішого підприємства Полісся приїхали одними з
перших, ставши переможцями та призерами у своїх вікових категоріях.
Наймасштабніша велоподія Рівненщини зібрала майже 300
велоспортсменів та аматорів з усієї області. Учасниками імпрези
стали також працівники Рівненської АЕС: генеральний директор
Павло Павлишин, електромеханік енергоремонтного підрозділу
(ЕРП) Олександр Кудрик, інженер відділу головного метролога
Василь Андрусік, слюсар з ремонту РТУ ЕРП Денис Шиков, провідний інженер управління реактором РЦ-1 Євген Козир, начальник зміни енергоблоків №1, 2 Юрій Остапов, інженер служби
контролю металу Сергій Муравинець, слюсар цеху вентиляції та
кондиціювання Віталій Талах, електромонтер цеху теплових та
підземних комунікацій Олександр Карпович, економіст управління виробничо-технічної комплектації Іван Батейко. Усі атомники
є учасниками минулорічного всеукраїнського велопробігу «З
Україною в серці», присвяченого 20-й річниці створення НАЕК
«Енергоатом».
Велопробіг «Рівно 100» проходив незавантаженими автомобільними дорогами маршруту «Медове коло» та шляхами
популярних туристичних місць Рівненського та Костопільського
районів. Учасники проїжджали такими мальовничими куточками, як кам’яна дорога Суського ботанічного заказника, Тунель
кохання, руїни Клеванського замку князів Чорторийських, культурно-археологічний комплекс «Пересопниця».
Завершився марафон на території готельно-розважального
комплексу «Хутір», де відбулася церемонія нагородження учасників. За результатами заїзду у відповідних вікових категоріях
гендиректор Рівненської АЕС Павло Павлишин посів третє
місце, а електромеханік ЕРП Олександр Кудрик, який, зокрема,
є одним з організаторів «рівненської сотки», — перше. За словами золотого призера, захід проводиться вже вдруге, проте цьогоріч здолати нелегкий маршрут у компанії однодумців, колег та
друзів було в рази приємніше. Зовсім скоро усі велолюбителі
РАЕС знову об’єднаються для участі у традиційному велопробізі
«Біле озеро».

Комісія профспілкового комітету ХАЕС по роботі з дітьми і шефській роботі багато років опікується і плідно співпрацює із колективом Берездівської спеціальної школи-інтернату, в якій навчаються діти з вадами розвитку.
Саме до них у переддень дворі школярі та вихователі
Міжнародного дня захисту роблять останні приготування
дітей та з нагоди свята ос- перед початком урочистої літаннього дзвоника завітали нійки. Осторонь стоять випрофспілковці.
пускники, готуються до свята
У такі святкові дні малюки останнього дзвоника. Лунає
відчувають особливу турботу Державний гімн України, і діта увагу до себе, а випускники ти, приклавши руку до серця,
вирушають у доросле життя старанно виспівують головну
та прощаються зі своїм ди- пісню країни. А потім слова
тинством, друзями, вчителя- подяки своїм наставникам,
ми та вихователями. У таких вірші і пісні, присвячені шкільшколах вчителі — це друга ро- ним рокам. Директор шкодина, прощання з якою не з ли-інтернату Г.В. Беренда
легких.
вручила дітям атестати про
Для нас кожна така но- закінчення закладу, побажала
ва зустріч із вихованця- кожній дитині обрати прами школи-інтернату — наго- вильний життєвий шлях і нада побачити оченята дітей, полегливо йти до своєї мрії.
сповнені надії на краще. Пролунав останній дзвоник!
Діти нас чекають і з радістю
Від імені працівників
йдуть на контакт. І справа Хмельницької АЕС, за традитут не лише у подарунках, а цією, ми щиро привітали виу людському спілкуванні зі хованців школи-інтернату зі
старшими. Яким вони, на святом останнього дзвоника
жаль, обділені.
та вручили у подарунок кожЦього року у школи-інтер- ному випускнику гарну валізу,
нату дев’ять випускників. У прикрашену різнокольорови-

ми кульками, косметичні набори та солодощі. Директору школи і педагогічному колективу вручили квіти та
подякували їм за тепло і терпіння, яке вони дарували дітям протягом їх навчання у
закладі.
Ми вкотре щиро дякуємо
всім нашим колегам за чуйність і щедрість. Загалом було
зібрано коштів — 7422,78 гривень (ЦГЗ — 457 грн, пенсіонери — 477, ГТЦ — 370 грн,
ВЗЯ — 220 грн, ЦРБ — 100
грн, скринька — 666 грн та
інші). За зібрані речі дякуємо
І.А Завгородько, Л.М. Малько,

Л.С.Гуц та В.В. Гузєву, Л.А.
Подрядову та іншим.
Також щира подяка Нетішинському козацькому полку та його представниці Віталіні Ваник за надані цукерки
та печиво, а також речі та
іграшки для дітей школиінтернату.
Від усієї душі бажаємо
випускникам знайти свій правильний шлях у самостійному
дорослому житті і сподіваємось, що доля посміхнеться
їм у подальшому. Вони цього
заслуговують чи не найбільше
за інших.
Ріта ГРИЦАЄНКО

У СПОРТСМЕНІВ ЗАЕС — ПРИЗОВІ МІСЦЯ

l У Дніпрі відбувся
Чемпіонат України з
веслування на байдарках і каное серед спортсменів 1999–2000 років
народження.
У змаганнях взяло
участь понад 250 спортсменів із 20 областей
України та м. Києва. У
складі збірної команди
Запорізької області було два спортсмени ДЮСШ
Запорізької АЕС Кряж
Дмитро і Дружко Яна.
Дмитро у човні С1 — на
дистанції 500 метрів завоював 2 місце, на дистанції 1000 метрів — 3
місце. Яна у човні К2 на
дистанції 1000 метрів та
5000 метрів завоювала
3 місце.

l Міжнародний турнір з плавання, в якому
взяла участь команда
плавців дитячої юнацько-спортивної школи Запорізької АЕС, відбувся у
Дніпрі.
Юні спортсмени ДЮСШ
зібрали непогану колекцію медалей на міжнародному турнірі з плавання «METEOR OPEN».
Денис Гуляков виграв
запливи брасом на дистанціях 50, 100 і 200 метрів.
Анастасія Тімашова стала
другою на дистанціях на
100 та 200 і третьою на дистанції 50 метрів брасом.
Анна Якубенко та Кирило
Колганов посіли треті місця
в запливах на 50 метрів
брасом і 200 метрів батерфляй відповідно.

За нагороди в турнірі
боролися понад 500 учасників з різних регіонів України та команда академії
спорту зі Стамбула (Туреччина).

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