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18 ЧЕРВНЯ — ДЕНЬ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Шановні лікарі,
медичні сестри, санітарки,
ветерани сфери охорони здоров’я!
Прийміть щирі вітання з нагоди
Дня медичного працівника!
Ваша самовіддана сумлінна праця повсякчас спрямована на збереження і зміцнення здоров’я працівників ядерної енергетики та атомної промисловості і членів їхніх
сімей, жителів міст розташування атомних
об’єктів та зон спостереження.
Кількатисячний колектив працівників
спеціалізованих медико-санітарних частин
— членів Атомпрофспілки України розв’язує
багатогранні завдання з кваліфікованого
лікування і профілактики захворювань, здійснює медико-санітарне забезпечення працівників галузі на кожному з її технологічних
процесів — від добування уранової руди до
захоронення/збереження радіоактивних
відходів і ядерних матеріалів. Медики СМСЧ

подають руку допомоги не тільки за екстремальних ситуацій, а й виявляють турботу і
догляд при відновленні здоров’я і працездатності атомників.
Дорогі наші односпілчани, добрі охоронці здоров’я, ви завжди були і є на передньому краї захисту й порятунку найціннішого
— людського життя. Проте суспільство, держава у цілому, без перебільшення, залишається перед вами у великому боргу.
Позиція Профспілки — тверда, незважаючи на багато складнощів з реформування
медицини, — рішуче спільно обстоювати
права й інтереси працівників СМСЧ, їх
соціальний статус.
Сердечно бажаю вам преміцного здоров’я, сімейного благополуччя, миру, достатку і нових професійних здобутків. Зі святом!
З глибокою повагою
Голова Атомпрофспілки
України
Валерій МАТОВ

ПРОФСПІЛКОВИЙ ОПІР

Против передачи СМСЧ №1 в коммунальную собственность
в Энергодаре медработники провели массовую акцию протеста
На последнем заседании 12-й сессии Энергодарского городского совета депутаты дали согласие на принятие специализированной медико-санитарной части
№1 в коммунальную собственность города. Спустя
несколько дней после этого решения руководство
СМСЧ №1 и заведующие некоторых отделений больницы поделились с местными СМИ своим виденьем перспектив и перемен, которые ожидают медицину
Энергодара.
Прежде всего началь- оставить как есть, изменика СМСЧ №1 Людми- нить только подходы к филу Кульпину беспокоит, нансированию из местудастся ли теперь сохра- ного и государственного
нить специализированный бюджетов.
статус больницы. Она подПо словам Людмилы
черкнула, что сегодня в Анатольевны, еще в конце
городе, где расположены февраля этого года городсдва энергетических пред- кие головы городов-спутниприятия, атомная и тепло- ков направили соответствая электростанции, этот вующие предложения в адвопрос на повестке дня министрацию Президента
должен стоять первым.
Украины и Минздрав. ПодВторой вопрос, одно- писал это предложение и
значного ответа на который городской голова Энерговсе еще не прозвучало: дара. Тем не менее мехавойдет ли энергодарская низм передачи СМСЧ №1
медсанчасть в состав од- был запущен.
ного из пяти госпитальных
Что касается госпитальокругов с центром, пред- ных округов, то на данный
положительно, в Васильев- момент известно только, что
ке, или же округ будет объем и виды медицинской
создан на базе города- помощи в Энергодаре опреспутника Запорожской АЭС. делять будет Госпитальный
Третий, и самый опти- совет, в состав которого
мальный, по мнению ме- войдут представители тердиков, вариант — в го- риториальных громад и народах-спутниках АЭС все селенных пунктов нашего

региона. Медиков тревожит
то, что Совет, который наделен широким спектром полномочий (например, именно он вправе решать, где
будет центр округа, какие
функции останутся у больниц на местах, он же будет
формировать смету и т.д.),
при этом не несет за свои
решения и их последствия
никакой юридической ответственности.
Например, согласно нормативным документам, в
городе Энергодаре может
остаться больница для предоставления только первичной медицинской помощи.
Так называемая семейная
медицина. Ни хирургии, ни
травматологии, ни других
привычных нам отделений
после реформирования на
базе Энергодара может и не
остаться. Только оказание
первой помощи. За специализированной медпомощью горожане вынуждены будут обращаться в
центр округа. Если учесть,
что сделать его планируют в Васильевке, то добираться придется 60 км туда
и обратно. А кроме того, в
Васильевке нет никаких условий для того, чтобы при-

нимать 200 000 жителей нескольких районов.
Если же центр округа
сделают именно в Энергодаре, это те же 200 000
человек. И справится ли с
ними больница города —
тоже вопрос. Ведь не секрет, что уже сегодня к качеству медобслуживания
СМСЧ №1 у горожан возникает немало вопросов.
Не в восторге от ожидаемых изменений и профсоюзный комитет медико-санитарной части. Так,
заведующий реанимационным отделением, член профсоюзного комитета СМСЧ
№1 Роман Кораблин отметил, что после передачи
медсанчасти в город, персонал потеряет 25-процентную
надбавку от государства за
обслуживание такого стратегически важного объекта
как атомная электростанция. Он также сообщил, что
в других городах-спутниках
АЭС, где передача уже
произошла, начались задержки выплаты заработной платы, существенные
сокращения персонала и
койко-мест в отделениях
медзаведений.
(Окончание на 2-й стр.)

ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ООП — 30 РОКІВ!

Профспілковий досвід зони відчуження:
разом діяти, досягати мети
8 червня у м. Чорнобиль відбулися урочисті заходи
з нагоди 30-річчя заснування Чорнобильської об’єднаної організації профспілки.
Зважаючи на складні по- раїні, невизначеність подальлітико-економічні процеси, шої долі підприємств зони
які склалися сьогодні в Ук- відчуження, інші невирішені

питання, які впливають на
соціально-економічний стан
працівників, Рада голів ППО
Чорнобильської організації
профспілки вирішила не
проводити широких заходів

та обмежитися урочистими
зборами.
Для участі в зборах були
запрошені профспілкові активісти, лідери Атомпрофспілки України, керівники
ДАЗВ України, Іванківського
району, а також підприємств
та структурних підрозділів
Чорнобильської зони відчуження.
Відкрив урочисті збори Микола Тетерін, Представник Атомпрофспілки у
Чорнобильській ООП, голова Ради голів первинних профспілкових організацій.
Він привітав присутніх зі
святом та зачитав привітання Чорнобильській ООП
від Атомпрофспілки України, в якому, зокрема, наголошено, що Чорнобильсь-

ка ООП є фундатором і
подвижником Атомпрофспілки України та до сьогодні здійснює свою найважливішу діяльність із
захисту законних прав та
інтересів спілчан на постраждалій внаслідок аварії на
ЧАЕС території. Лідери
Атомпрофспілки України
висловили подяку і шану
всім, хто був причетний
до цієї славної події, хто
сьогодні самовіддано, невтомно, наполегливо і професійно відстоює честь і
справедливість працівників
зони відчуження — атомпрофспілчан, та побажали всім доброго здоров’я,
мирного неба, подальших
успіхів, стабільної роботи і
достатку.
У своєму привітанні Микола Тетерін завважив, що
профспілка — наймасовіша громадська організація, велика сила, яка
здатна нейтралізувати не-

гативні явища, що можуть
виникати в трудовому середовищі. Важливими напрямами діяльності профспілки були і є питання
організаційного та фінансового зміцнення, культмасової, оздоровчої та
спортивної роботи, роботи
з молоддю. Представник
Атомпрофспілки зупинився на основних досягненнях Чорнобильської ООП у
вирішенні соціально-економічних питань працівників підприємств зони
відчуження, а також на
завданнях, які постали перед нею сьогодні та потребують термінового вирішення тільки спільно, у
складі чорнобильської організації, а не поодинці,
кожною профспілковою організацією окремо. Для цього у Чорнобильської ООП є
авторитет і фахівці високої
професіональної підготовки.
(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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НА РОБОЧИЙ СТІЛ МІНІСТРА

Міністру енергетики
та вугільної промисловості України
Насалику І.С.

СКАРГА
на дії представника Міненерговугілля
в комітеті кредиторів ДНВП «Цирконій»
ДНВП «Цирконій» (код ЄДРПОУ 25012091, м. Кам’янське, Дніпропетровська обл.) знаходиться у сфері управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Щодо ДНВП
«Цирконій» триває справа про банкрутство, яка зараз знаходиться в стадії санації.
17.05.2017 року відбувся аукціон з продажу майнового комплексу ремонтно-машинобудівельного виробництва (колишній
цех №23). Аукціон проводився в межах процедури санації у справі про банкрутство ДНВП «Цирконій». За підсумками аукціону
майно продано за 7 млн грн.
23.05.2017 року відбулося засідання комітету кредиторів ДНВП
«Цирконій» щодо розподілу коштів, отриманих від продажу майна.
На жаль, представник Міненерговугілля, який головує у комітеті кредиторів, не прийнявши рішення, переніс засідання комітету на невизначений термін. Нове засідання відбулося 30.05.2017 року. На
порушення вимог чинного законодавства про банкрутство мене не
було повідомлено як представника трудового колективу про це засідання. Знаючи мою позицію щодо розподілу коштів, яка викладена у
листі на Ваше ім’я від 19.05.2017 року, вважаю, що мене не запросили на засідання навмисно. На засідання були запрошені лише представники приватного бізнесу.
На засіданні комітету кредиторів 30.05.2017 року було прийняте
рішення про спрямування частини коштів у сумі 2997 тис. грн на погашення заборгованості перед різними комерційними структурами.
До Міненерговугілля з пропозиціями про розподіл коштів звернулись голови Атомпрофспілки України та Профспілки вільних гірників України, а також міський голова міста Кам’янське. На жаль, ці пропозиції не були враховані. Звертаю Вашу увагу на те, що цех №23 був
єдиним об’єктом нерухомості, продаж якого давав змогу працівникам отримати заборговану заробітну плату та, погасивши значну
частину боргів з ЄСВ, отримати можливість оформити або перерахувати пенсію за відповідний період роботи на підприємстві.
Розподіливши отримані підприємством кошти на приватні структури, Міненерговугілля позбавляє нинішніх та колишніх працівників
ДНВП «Цирконій» цієї можливості.
Вважаю дії представника Міненерговугілля вмотивованими та
прошу призначити службову перевірку. На час проведення перевірки прошу заборонити керуючому санацією ДНВП «Цирконій»
витрачати отримані від продажу кошти, крім оплати заборгованості у заробітній платі, ЄСВ та сплати необхідних податків та
інших обов’язкових платежів.
Представник трудового колективу
ДНВП «Цирконій» у комітеті кредиторів
В.Г. Кісільов
31.05.2017 р.
ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ООП — 30 РОКІВ!

Профспілковий досвід
зони відчуження: разом
діяти, досягати мети
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
Микола Тетерін також зазначив, що без плідної партнерської співпраці з Віталієм
Петруком, головою ДАЗВ України, його особистої наполегливості не вдалося би вирішити низку важливих питань у
провладних коридорах, зокрема, про доплати за роботу в
зоні відчуження, додаткове фінансування підприємств, та й
сьогодні є дієва допомога Державного агентства України з
управління зоною відчуження у
врегулюванні проблемних питань на право на пільгову пенсію за Списком №1.
Представник Атомпрофспілки подякував членам профспілки, активістам, ветеранам Чорнобильської ООП за їх роботу,
побажав міцного здоров’я та подальших здобутків.
У своєму виступі перший
заступник голови ДАЗВ Олег
Насвіт привітав присутніх та
наголосив, що активна співпраця ДАЗВ з представниками Чорнобильської ООП є запорукою
захисту прав та законних інтересів працівників зони відчуження.
З нагоди 30-ї річниці Чорнобильської об’єднаної організації профспілки відбулося
нагородження представників
профспілкового активу підприємств, установ та організацій
зони відчуження почесними
грамотами та подяками Президії Центрального комітету
Професійної спілки працівників атомної енергетики та
промисловості України, а також грамотами Чорнобильської ООП. Загалом різні нагороди отримали майже п’ятдесят
профспілкових активістів.
Довідково: Чорнобильська
ООП є однією з багатьох організаційних ланок Атомпрофспілки
України та має свої специфічні
риси та історію розвитку.
Профспілкова організація
зони відчуження є правона-

ступником профспілкового комітету ВО «Комбінат», який був
створений 3 червня 1987 року
з метою вирішення питань
захисту соціально-економічних прав працівників, що брали
участь у ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи.
На плечі профспілковців ліг
весь тягар тодішніх проблем, у
тому числі налагодження партнерських відносин з керівництвом виробничого об’єднання,
забезпечення працівників лікувально-профілактичним харчуванням, віднесення робіт у
зоні відчуження до особливо
шкідливих, створення належних соціально-побутових умов
працюючих, у тому числі відпочинку та оздоровлення.
Минає час, змінюються лідери профспілкової організації,
її назви та склад. Проте завдання, які виконує Чорнобильська
ООП, є актуальними і сьогодні.
Станом на 3 червня 2017
року на підприємствах, які обслуговує Чорнобильська ООП,
працює 2770 працівників.
До складу Чорнобильської
об’єднаної організації профспілки входить 9 первинних
профспілкових організацій, а
саме: ДСП ЦППРВ, ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»,
ДСП «Екоцентр», ДСП «Північна
Пуща», ДСП УКБЗВ, ДАЗВ України, ДП ЧПЕБ, ДЗ «ЦСМДЗВ
МОЗ України» та ДП ЦОТІЗ. Вони об’єднують майже 2500 членів профспілки, у тому числі —
612 жінок, молоді віком до 35 років — 358 та непрацюючих пенсіонерів — 14.
До складу Центрального комітету та Ревізійної комісії Атомпрофспілки України входять п’ять
представників Чорнобильської
ООП.
Геннадій МИХАЙЛЮК,
провідний експерт
з регулювання
соціально-трудових
відносин Чорнобильської
ООП
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Против передачи СМСЧ №1
в коммунальную собственность
в Энергодаре медработники провели массовую акцию протеста

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В целом же все медики, с которыми в этот день беседовали журналисты, не скрывали своих опасений
о будущем СМСЧ №1. По их словам,
это решение было поспешным и
опрометчивым, и городская власть
должна была еще побороться за
сохранение медицины в интересах,
прежде всего, самих горожан.
— Нельзя реформу делать только
ради реформы. Хочу напомнить, что
городской голова, прежде всего, —
народный избранник, и должен защищать интересы энергодарцев. Я уверен, что, когда принималось такое
решение, наш городской голова думал о том, как отчитается в области о
выполненной работе, — высказал
свое мнение заведующий родильным
отделением СМСЧ № 1 Валерий Курченко. — При всем уважении к Павлу
Алексеевичу Музыке, считаю, что он
не проявил себя как градоначальник,
не защитил энергодарцев от этого
произвола. А по-другому назвать
ситуацию не могу.
Он также напомнил о том, что
медицина — это дотационная отрасль и нужно четко представлять,
сколько средств необходимо будет
вложить в обеспечение медсанчасти
для оказания должного уровня медицинской помощи населению города.
Поддержала коллегу и заместитель начальника медсанчасти Ольга
Берестова. Она выразила мнение
врачей, что СМСЧ №1 должна остаться независимой от округов со статусом «специализированная», что
включает в себя еще и мониторинг
здоровья персонала предприятий города, в том числе и градообразующих.
А уже 7 июня работники специализированной медико-санитарной
части №1 организовали, по инициативе профкома СМСЧ, и провели
акцию протеста. На улицы города
вышли около трехсот медиков, которые с красноречивыми плакатами направились к городской администрации, чтобы встретиться с властями и
добиться отмены решения о передаче СМСЧ №1 в коммунальную собственность. Потому что видят в этом
шаге лишь негативные последствия.
О том, что решение депутатами
было принято с нарушениями, журналистам сообщила юрист медикосанитарной части Елена Хрущ. По ее
словам, в решении были опечатки,
которые говорят о том, что оно прос-

то недоработано. Уже направлен иск
в суд об отмене этого скандального
решения.
Много и эмоционально свои опасения о дальнейшей судьбе СМСЧ
№1 журналистам высказывали и
врачи. Так, например, заведующая
детской поликлиникой Галина Ганжа
не понимает, что отвечать персоналу
на вопросы о том, как будет происходить передача, всех ли возьмут в коммунальное предприятие, найдется ли
место для узких специалистов, или
всем теперь быть семейными врачами. Ведь, по ее словам, до сих пор
никто медикам не объяснил всех
нюансов.
Участники протестной акции рассчитывали, что хотя бы здесь, под
горисполкомом, получат ответы на
свои вопросы. К сожалению, в этот
день городской голова к митингующим так и не вышел. Зато прислал
переговорщика, чтобы пригласить
нескольких представителей медперсонала в свой кабинет — для переговоров. Медики отказались, потому
что все вместе хотели услышать руководителя города и выразить ему свои
опасения. А вот журналисты решили
не быть такими принципиальными и
все же поднялись к Павлу Алексеевичу, чтобы получить его комментарии о ситуации. Впрочем, ходили зря.
В приемной секретарь сообщила, что
градоначальник на совещании, когда
освободиться, неизвестно, и закрыла
дверь.
В общем, не нашлось у головы
времени ни для кого. Как и у некоторых депутатов, проходивших мимо,
выглядывающих в окна и делающих
при этом вид, будто ничего не происходит. И это оскорбило медиков
еще больше. Скандирование в адрес
власти «Ганьба!» красноречиво показало настроение людей.
Покинули площадь перед зданием горадминистрации медики только
для того, чтобы вернуться утром на
сессию городского совета. Так, заведующий родильным отделением
СМСЧ №1 Валерий Курченко подчеркнул, что энергодарская СМСЧ
№1 не одинока в этой борьбе. Еще
четыре специализированные медсанчасти в Украине отстаивают свой
статус. А те, что уже переданы в коммуналку, вопреки уверениям власти,
чувствуют себя не лучшим образом.
На этой сессии городской голова
все-таки счел нужным объяснить,
почему не вышел к людям во время

митинга. По его словам, манифестацию организовал профсоюз больницы, подписано обращение на имя
власти было и.о. председателя профкома. А такой должности, заявил
Павел Музыка, просто не существует.
Такой вот достойный, по его мнению,
аргумент. Кроме того, он прислал переговорщика, чтобы представители
СМСЧ №1 зашли к нему в кабинет. А
те отказались. В целом же все упреки
в незаконности принятого решения о
передаче медсанчасти он опровергает. Говорит, этот вопрос муссируется
уже полтора года и персоналу все
давно должно быть понятно.
Свои претензии к качеству услуг
медицинской части высказал депутат Артем Дубков. Он как раз голосовал «за» ее передачу. Во-первых,
потому, что в других городах, где
передача произошла, все довольны
и зарплаты у персонала высокие,
утверждает депутат. Во-вторых, он
упрекает СМСЧ №1 в том, что из-за
врачебной халатности погиб его
отец. И говорит, нужно что-то срочно менять.
Ему ответил другой депутат
Сергей Сидаш, который призвал не
смешивать все в кучу, а думать о
будущем и идти законным путем:
«У меня, наверное, претензий к
нашей медсанчасти еще больше,
чем у вас. Но то, что вы делаете,
вообще не поддается здравому
смыслу. Закон, который есть, нужно
выполнять законно, а не таким образом, как вы пытаетесь. На месте
городского головы, руководствуясь
здравым смыслом, прежде чем принимать такие решения, я пришел
бы в коллектив, принес бы проект
Коллективного договора между городом и будущим коммунальным
предприятием. Дал бы его коллективу на согласование, учел бы предложения и замечания, все социальные
вопросы и программу развития. И
только после этого выносил бы вопрос на голосование. Но то, что вы
сделали на прошлой сессии, называется выполнение закона незаконным способом».
В конце концов, депутаты предложили вернуться к вопросу специализированной медико-санитарной
части №1 и отменить предыдущее
решение сессии. Соответствующий
проект внесли в повестку дня. Но в
этот день к его рассмотрению очередь так и не дошла…
Людмила ГОТЫЧ

Атомпрофспілка України — на захисті інтересів працівників СМСЧ

Реформи у сфері охорони здоров’я, що сьогодні проводяться безладно, останні два з половиною роки фактично наближають до руйнації власне спеціалізовані
медико-санітарні частини атомних регіонів. СМСЧ не
тільки потерпають від нестачі коштів, а й від сумнівних
перетворень. Складна ситуація склалася у багатьох медзакладах. Горе-реформатори, запроваджуючи зміни,
мають ухвалювати рішення після їх обговорення у медичних колективах, з громадськістю та звичайними громадянами. Наслідки поспішності, нерозуміння суті реформ
можуть бути непередбачуваними. Є ризик, що переформатування СМСЧ, взагалі, може призвести до їх знищення, а в трудових колективах це може спричинити соціальний вибух. Днями відбувся марш-протест працівників ДЗ
СМСЧ №1 МОЗ України, що у місті-супутнику найбільшої
у Європі Запорізької АЕС (репортаж з Енергодара про
колективні дії медиків вміщено у цьому номері газети. — Ред.). Влада різних рівнів фактично прирікає організаційні ланки профспілки на боротьбу за права й
інтереси, належні умови праці та соціальний статус
медичного персоналу. Водночас, щоб почути атомних
медиків, дослухатися до їх фахової оцінки корисності і
важливості, так би мовити, медичних нововведень,
потрібно просто дотримуватися принципів соціального
діалогу, взаємної заінтересованості і синхронізації
зусиль сторін у пошуку прийнятного рішення.
На жаль, перипетії з передачею державних СМСЧ у
комунальну власність, відкритий тиск з цією метою на територіальні громади не припиняються. Вилучення спеціалізованих медчастин із підпорядкування безпосередньо
Мінохорони здоров’я України загрожує гарантуванню безпеки експлуатації атомних об’єктів. Адже СМСЧ реалізують
систему заходів з регулярного контролю за станом здоров’я працівників галузі, надання невідкладної допомоги, у
тому числі здійснення спеціальних функцій і заходів, населенню міст-супутників, де мешкає персонал і його сім’ї, у
разі аварії. Саме це занепокоєння Атомпрофспілка України
тривалий період намагається донести до Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів і Міністерства охорони здоров’я
України. Однак вищі органи державної влади й управління
замість конкретного реагування здебільшого надають
профспілці формальні відповіді.
Незважаючи на це, профспілка докладає цілеспрямованих зусиль, щоб відстояти, рятувати СМСЧ: проблеми спеціалізованих медзакладів практично обговорюються на
кожному Пленумі Центрального комітету, регулярно — на

Президії ЦК профспілки; в останні два роки, за ініціативою
профспілки, проведено дві цільові представницькі наради
за участю керівників та представників органів місцевого
самоврядування «атомних» міст, СМСЧ, Мінфінансів
України, голів організаційних ланок та працівників апарату
Атомпрофспілки України (на жаль, укотре ці авторитетні
«медичні» зібрання було проігноровано з боку МОЗ України,
що викликає справедливу критику на адресу його керівників); для врегулюваня проблемних питань медзакладів
профспілка нерідко зверталася про сприяння від народних депутатів, голів профільних парламентських комітетів;
торік і позаторік були організовані велелюдні медичні акції протесту, за ініціативою первинок СМСЧ №16, що у
м. Чорнобиль, та СМСЧ №5 м. Славутич, під стінами
Верховної Ради та МОЗ України — вимоги їх учасників було
задоволено: СМСЧ №16 було збережено статус-кво як державної й достатньо профінансовано через ухвалення парламентом того ж дня відповідних змін до закону, а СМСЧ
№5, після зустрічі з маніфестантами напряму в.о. міністра
охорони здоров’я України, було обіцяно і також виділено на
той період додатково потрібну суму бюджетних коштів; у
2015 році профспілка добилася погашення п’ятимісячної
заборгованості у зарплаті всім «атомним» СМСЧ; у приміщенні Атомпрофспілки України у листопаді 2016 року відбулася робоча зустріч Голови профспілки і представників
Мінохорони здоров’я, на якій було обговорено сучасний
стан функціонування та фінансування СМСЧ; у травні 2017
року на засіданні профільного комітету Верховної Ради
України, за цілковитої підтримки і діяльного сприяння профспілки, було погоджено законопроект про забезпечення
державного фінансування СМСЧ №5 міста чорнобильських
атомників; з метою покращення соціального захисту працівників СМСЧ Атомпрофспілка України сьогодні проводить
роботу з підготовки Галузевої угоди між Професійною спілкою працівників охорони здоров’я України та Міністерством
охорони здоров’я України.
Зрозуміло, що успішне реформування діяльності і
фінансування СМСЧ, як і галузі охорони здоров’я загалом,
процедура досить тривала у законодавчому вимірі, потрібні
не спрощені презентації змін, а проекти офіційних документів для широкого громадського обговорення. Тому Атомпрофспілка України сьогодні продовжує наполягати і вимагати, включаючи солідарні зусилля первинок, на вирішенні
гострих питань СМСЧ, їх фінансуванні з державного і місцевого бюджетів, залежно від виконання покладених на ці спеціалізовані медичні заклади завдань.

Профспілки відповідно до Конституції України є єдиними організаціями, яким делеговано право на захист прав та інтересів трудящих!
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Відновлено право на допомогу
дітям-чорнобильцям
Верховна Рада України прийняла у
другому читанні законопроект №5297
про внесення змін до статті 48 Закону
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
За документ проголосували 243 парламентарія. Так, законом передбачається відновити право на отримання щорічної допомоги на оздоровлення для дітей, які втратили
унаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, і евакуйованих із зони відчуження в 1986 році. Відзначалося, що проект
закону не потребуватиме додаткових витрат
з Державного бюджету України. Засоби для
проведення виплат зазначеній категорії громадян у 2016 році передбачені бюджетною
програмою «Соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», головним розпорядником яких
є Міністерство соціальної політики.
ІНФОРМУЄ ДАЗВ УКРАЇНИ

l З метою підвищення якості умов
для перебування відвідувачів у зоні
відчуження, в місті Чорнобилі, на базі
колишнього гуртожитку «Полісся» відкрито хостел з покращеними умовами
проживання.
Хостел розрахований на 100 місць для
короткострокового проживання у ньому
відвідувачів зони відчуження. У ньому
створені всі умови для комфортного проживання: є плазмовий телевізор, душова
кабіна, туалет, зручні меблі в кожній одночи двомісній кімнаті, безкоштовне користування мережею Інтернет тощо.
«Вдосконалення інфраструктури зони
відчуження — важливий напрям роботи підприємств зони відчуження», — зазначив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Віталій Петрук.
Хостел «Полісся» підпорядковується
Державному спеціалізованому підприємству «Чорнобильський спецкомбінат».
l У Чорнобильській зоні відчуження на початку червня перебувала група
вчених з Університету Південної Кароліни та Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, які
спільно з Державним спеціалізованим
підприємством «Екоцентр» проводили
дослідження з метою вивчення впливу
постійного радіоактивного опромінення на різні рівні біологічної організації
(молекулярний, клітинний, тканинний,
органний) популяцій фонових видів
тварин.
«Проведення досліджень допоможе
з’ясувати деякі особливості функціонування фауністичних комплексів у радіаційних ценозах зони відчуження», — повідомив провідний інженер ДСП «Екоцентр»
Ігор Чижевський.
Під час перебування у зоні відчуження
вчені досліджували популяції птахів, гризунів, ссавців та біологію їх стану на полігонах «Рудий ліс», «Став-охолоджувач» та
в лісових угіддях зони відчуження поблизу
міста Прип’ять, відселених сіл Залісся,
Замошня, Копачі, Корогод, Чистогалівка,
Розсоха, Рудня-Іллінці, Ямпіль тощо.
Також науковці спільно з фахівцями ДСП
«Екоцентр» відвідали пункти системи радіоекологічного моніторингу підприємства.
l У рамках наукового проекту на
території зони відчуження завершили
створення експериментальних майданчиків і висадку саджанців для вирощування культур павловнії (Paulownia
Clone In vitro 112). Результатом експерименту буде оцінка параметрів накопичення радіонуклідів цією рослиною
на ділянках з різним ступенем радіонуклідного забруднення.
Дослідження планують проводити протягом наступних 5 років спеціалістами ТОВ
«Науковий парк ЧОРНОБИЛЬ» у співпраці з
ДСП «Екоцентр», ДСП «Північна пуща» та
Чорнобильським радіаційно-екологічним
біосферним заповідником.
За попередніми даними, дерево
павловнії за 5 років досягає до 20 метрів у
висоту і, відповідно, швидше за інші рослини поглинає радіоактивні елементи, які
містяться у ґрунті.
«Оскільки павловнія відноситься до
групи швидкоростучих деревних порід,
можна припустити, що у рослин буде спостерігатися підвищений рівень накопичення
радіонуклідів. Здатність павловнії концентрувати радіонукліди може бути використана для очищення грунту, а також посилення
бар’єрної функції зони і безпеки для людей», — повідомив Генеральний директор
ДСП «Екоцентр» Сергій Кірєєв.
Усього було висаджено 100 саджанців Paulownia Сlonе in Vitro 112® на 4-х
майданчиках з урахуванням стану радіаційного забруднення та складу ґрунтів:
с. Паришів, с. Рудня-Іллінці, с. Копачі та
м. Чорнобиль.
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Строительство Централизованного хранилища ОЯТ
выгоднее пристанционных хранилищ
— Что касается отработавВ Чернобыльской зоне отчуждения уже ведутся работы тельством запрещен ввоз
по сооружению централизованного хранилища для отрабо- радиоактивных отходов для шего ядерного топлива, то,
тавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) с трех украинских АЭС. их хранения или перера- сооружая ЦХОЯТ, мы на долгий
Вопрос возведения хранилища был и остается резонанс- ботки. Также действуют период времени решаем проным в Украине. В экспертной среде бытует два мнения: международные конвенции, блему с хранением. Что касабольшинство специалистов поддерживают сооружения которыми, в частности, пре- ется радиоактивных отходов,
ЦХОЯТ, однако есть и те, кто считает строительство при- дусмотрено, что каждая насколько мне известно, вопстанционных хранилищ на площадках Ривненской, Южно- страна, эксплуатирующая рос сейчас прорабатывается, в
атомную энергетику, обяза- Чернобыльской зоне отчуждеУкраинской и Хмельницкой АЭС более целесообразным.
Разобраться в ситуации, выяснить, почему Украина на сохранять наработанные ния есть и строятся соответвыбрала путь возведения именно централизованного на АЭС радиоактивные ма- ствующие хранилища. По захранилища, удалось, пообщавшись с генеральным териалы на своей террито- хоронению РАО в геологичесдиректором «Атомпроектинжиниринг» Александром рии. Могут ли быть внесены ких формациях, возможно, в
изменения в соответствую- дальнейшем в соответствии
Рыбчуком.
— Какие преимущества а именно ОЯТ будет находить- щее законодательство, в ре- отечественной стратегии обу ЦХОЯТ по сравнению с ся в среде газа (гелия), обес- зультате чего территория ращения с радиоактивными
пристанционными храни- печивающего очень высокое Чернобыльской зоны отчуж- отходами будут приняты соотдения превратится в хра- ветствующие решения.
качество хранения.
лищами?
— По Вашему мнению,
— До сих пор ОЯТ из нилище не только ОЯТ укра— Сравнение вариантов
централизованного хранили- Украины вывозится на пе- инского происхождения, но как преодолеть радиофоща и пристанционных было реработку и временное хра- и наработанного на зару- бию общества?
— Я считаю, радиофобия
выполнено на стадии технико- нение в Российскую Фе- бежных АЭС?
— Насколько мне известно, в Украине слишком преувеэкономического обоснования дерацию. В общем, какие
строительства ЦХОЯТ. Пре- преимущества строитель- в экспертной среде эта тема не личена, поэтому необходимо
имуществ сооружения именно ства собственного хранили- обсуждается. Отсутствуют ка- вести системную разъясницентрализованного хранили- ща для отработавшего ядер- кие-либо идеи или предло- тельную работу. У нас есть куда
жения по направлению, в том более серьезные проблемы,
ща было значительно больше. ного топлива?
— На сегодняшний день числе, от зарубежных АЭС. требующие решения. ОтечестСреди основных: безопасность хранения отработавшего практически каждая страна, Кроме того, такой сценарий венная тепловая энергетика
ядерного топлива (ОЯТ) и от- развивая ядерную энергетику, противоречит концепции раз- высвобождает миллионы тонн
сутствие необходимости де- уже построила и успешно экс- вития Чернобыльской зоны от- шлама, с повышенным содержанием природных радионукмонтировать пристанционные плуатирует хранилища для чуждения.
Как по мне, в данном кон- лидов. Негативное влияние на
хранилища при завершении отработавшего ядерного топдеятельности АЭС. Придет лива. Чехи, словаки, венгры тексте также важно учитывать население от этого — колосвремя, когда сегодняшние ук- имеют собственные хранили- тот факт, что отработавшее сальное. Химическое загрязраинские атомные станции ща, поэтому, прекратили от- ядерное топливо сохраняет со- нение, загрязнение водоемов,
будут выведены из эксплуата- правлять ОЯТ в Россию. Для лидный энергетический ре- чрезвычайное количество муции. Возникает вопрос, что Украины сооружение ЦХОЯТ — сурс для будущих поколений. сора, отсутствие чистой воды
делать с хранилищами ОЯТ, это усиление энергетической Подавляющее большинство — вот о чем следует беспокоторые там остаются? ОЯТ безопасности государства, в стран с атомной энергетикой коиться в первую очередь. Панеобходимо куда-то транспор- первую очередь. Кроме того, предпочитают хранить ОЯТ на ника радиационной угрозы
тировать. Итак, перевозки его это прекрасная возможность своей территории и построили нагнетается с целью, чтобы отс пристанционных хранилищ в уменьшить расходы в этой собственные хранилища, по- влечь внимание от настоящих,
другое определенное место — области. Напомню, ежегодно этому необходимости отдавать более насущных проблем.
— Почему США выбрали
это лишь вопрос времени, а с мы тратим около 150–200 млн ОЯТ на хранение в Украине у
пристанционные хранилища
экономической точки зрения долл. на вывоз отработавшего них нет.
— На сколько лет рассчи- для хранения ОЯТ?
и с точки зрения безопаснос- ядерного топлива на хранение
тано централизованное хра— Атомные станции США
и переработку в РФ.
ти — это не выгодно.
Не менее важным воп- нилище для отработавшего в основном принадлежат част— Транспортировать ОЯТ
с АЭС придется в любом слу- росом является дальнейшее ядерного топлива? Сколько ным энергетическим компачае. Зарубежные эксперты хранение высокоактивных ра- кассет сможет вместить? ниям, для каждой из них в
считают это основным недо- диоактивных отходов от пере- Хватит ли этого для всех отдельности строительство
статком централизованных работки ОЯТ с энергоблоков украинских АЭС, учитывая централизованного хранилища
хранилищ. Каким образом ВВЭР-440 (1 и 2 энергоблока процесс продления сроков было финансово невозможным. Поэтому каждая компабудет обеспечиваться без- РАЭС), по которым есть веро- эксплуатации?
— По проекту, в течение 50 ния решала вопрос хранения,
ятность поступления в Украину
опасность перевозок?
— Транспортировка ОЯТ по по требованию соответствую- лет ЦХОЯТ будет наполняться, строя маленькое хранилище
как минимум, 50 лет спустя — рядом с АЭС.
территории Украины проис- щих российских предприятий.
На самом деле, сегодня
ходит уже почти 30 лет, с мо— Хранение радиоактив- эксплуатироваться в пассивмента становления атомной ных отходов в ЦХОЯТ не ном режиме (храниться). Да- для них это является больше
энергетики в Украине и восточ- предусмотрено?
лее необходимо проводить со- проблемой, чем преимущеноевропейских странах. Ежеответствующие исследования, ством. Несколько реакторов
— Нет.
годно отработавшее ядерное
— После введения ЦХОЯТ чтобы выяснить, что делать с уже закрыты, рано или поздно
топливо из трех отечественных в эксплуатацию будет ли хранилищем в дальнейшем. другие атомные станции будут
АЭС вывозится на хранение и приниматься на хранение Учитывая, что технологическая выводиться из эксплуатации.
переработку в Российскую Фе- отработавшее ядерное топ- схема ЦХОЯТ рассчитана на Что делать с ОЯТ — вопрос не
дерацию. Никаких нареканий ливо из других стран?
очень высокий уровень каче- решен. По логике, оно должно
на безопасность перевозок не
— Нет, ОЯТ из других стран ства хранения, очень вероятно, транспортироваться в центрабыло. Ни одного случая, кото- на хранение в ЦХОЯТ прини- что срок эксплуатации ЦХОЯТ лизованное хранилище, который давал бы основания счи- маться не будет. НАЭК «Энер- будет продлен.
рого актуально в США нет.
тать схему транспортировки гоатом» — компания, которая
Вместимость ЦХОЯТ спроВ отличие от США мы идем
опасной, — тоже.
неуклонно соблюдает законы. ектирована, чтобы удовлетво- более оптимальным путем,
Перевозки ОЯТ с атомных Законом Украины о размеще- рить потребности в хранении строя ЦХОЯТ, и у нас есть шанс
станций в ЦХОЯТ будут еще нии, проектировании и строи- ядерного топлива с трех укра- не допустить сделанных другиболее современными и будут тельстве ЦХОЯТ определено, инских АЭС с учетом возмож- ми ошибок. Насколько мне изсоответствовать лучшим меж- что назначение этого хранили- ного продления срока их эксп- вестно, наш опыт уже примедународным стандартам. При ща — только для хранения топ- луатации.
няется в проекте частного
этом требования украинских лива с отечественных АЭС.
— Стоит ли в Украине централизованного хранилища,
норм и правил по безопасно— На сегодняшний день строить геологическое хра- который сейчас разрабатывасти перевозок радиоактивных национальным законода- нилище?
ется и лицензируется в США.
материалов уже такие же жесткие, как нормы МАГАТЭ, США
До теми
и ЕС.
Уряд затвердив проект будівництва централізованого сховища відпрацьованого
— По технологической
ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій
составляющей, есть ли ка(ЦСВЯП).
кие различия между центВідповідний Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження прорализованным хранилиекту «Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів
щем и пристанционным?
типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій» схвалено 7 червня, на засіданні уряду.
Чем ЦХОЯТ в зоне отчуждеІз прийняттям урядом зазначеного проекту розпорядження Україна зробить суттєвий
ния будет отличаться от уже
крок уперед щодо створення першої за часи незалежності власної ядерної установки, екссуществующего хранилища
плуатація якої дозволить змінити існуючу схему поводження з відпрацьованим ядерним
на Запорожской АЭС?
паливом вітчизняних атомних електростанцій та позбутися залежності від послуг росій— Централизованное храських підприємств з тимчасового зберігання, тим самим зміцнити енергетичну безпеку
нилище в Чернобыльской зоне
України.
отчуждения будет более соМетою проекту розпорядження є визначення показників проекту будівництва ЦСВЯП,
временным, чем хранилище на
відповідно до яких експлуатуюча організація — ДП НАЕК «Енергоатом» виконуватиме будіплощадке Запорожской АЭС.
вельні та експлуатаційні роботи.
Системы хранения отработавУ ЦСВЯП із застосуванням передової технології поверхневого «сухого» зберігання із
шего ядерного топлива ЦХОЯТ
двобар’єрною герметичною системою ізоляції, що забезпечується обладнанням спецірассчитаны на 100 лет или
ально спроектованих інженерних систем контейнерного типу компанії «Холтек Інтернешнл»
даже больше. Применяться в
(США), протягом 100 років безпечно зберігатиметься відпрацьоване ядерне паливо
них будет двухбарьерная изоРівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС.
ляция отработавшего топлива
Фінансування робіт проводитиметься ДП НАЕК «Енергоатом» за власні кошти, які до
от окружающей среды (сейчас
введення в експлуатацію сховища компанія вимушена сплачувати російським підприємвсе хранилища ОЯТ в других
ствам із тимчасового зберігання та переробки відпрацьованого ядерного палива українсьстранах используют решения
ких АЕС. Кошти Державного бюджету України не залучатимуться.
по однобарьерной изоляции),

Зона відчуження може стати територією позитивних змін, територією альтернативної енергетики, науки, поводження з РАВ і ВЯП
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22 ЧЕРВНЯ — ДЕНЬ СКОРБОТИ Й ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Сегодня каждый ветеран — герой
Коллектив ремонтно-механического завода чтит
своих ветеранов. Представители профсоюза, ветеранской и молодежной организаций ППО РМЗ посетили их.
Небольшие подарки и цветы, безусловно, согрели
сердца наших героев. В рядах ветеранов Великой
Отечественной войны на РМЗ осталось лишь двое:
Иван Никитович Махоня и Вера Игнатьевна Газарян.
Вера Игнатьевна Газа- воградской области. Воеварян родилась 18 июня 1924 ла в 378-й полевой хлебопегода в с. Шевченково Киро- карне в составе действую-

щей армии с ноября 1943 по
май 1945 года. Прошла Бессарабию, Румынию, Болгарию, Венгрию. Награждена орденом Отечественной
войны второй степени, медалью «За боевые заслуги»,
имеет и другие награды
13 лет Вера Игнатьевна
трудилась в столовой РМЗ.

ПРОФЕСІЯ — ЕНЕРГЕТИК

Иван Никитович Махоня родился 15 ноября 1924
года в с. Зеленое Днепропетровской области.
Воевал с января 1944 по
май 1945 года в составе
302-го полка 3-го Украинского фронта. Освобождал Глобухино, Будапешт,
Балтау. Награжден орденом Отечественной войны
третьей степени и многими медалями. Много лет отдал работе на ГП «ВостГОК».
В ГРП-2 был младшим рабочим, затем старшим буровым мастером, сменным буровым мастером.
С сентября 1947 года работал в литейном цеху
РМЗ 19 лет. Сначала завальщиком, затем подручным сталевара, затем сталеваром.
Вышел на пенсию со
стажем работы 33 года.
Совет молодежи ППО РМЗ

Ознайомча лекція для новачків —
від генерального директора
Однією із форм роботи з персоналом на РАЕС є адаптація нових працівників. Вони проходять ввідний курс
«Професія-енергетик», який включає в себе обов’язкові
знання законодавчої бази, організаційної структури, лекції
з пожежної безпеки, охорони праці, фізичного захисту та
багато іншої корисної інформації. Окремо проводиться
декілька лекцій з культури безпеки, щоб молоді працівники
зрозуміли важливість її дотримання.
Нові підходи до роботи з персоналом демонструє генеральний директор Рівненської АЕС Павло Павлишин, запровадивши
проведення власної ознайомчої лекції для новачків. Молодий
спеціаліст-лаборант хімічного цеху РАЕС Тетяна Дешко розповіла, що своє заняття Павло Яремович розпочав з презентації
формули успіху Г. Дж. Хайнца «Робити звичайні речі надзвичайно добре — ось найкоротший шлях до успіху!». «Після надання
пізнавальної інформації щодо енергетичного ринку України,
історії Компанії та свій професійний шлях директор пояснив
власне бачення організації роботи підприємства, важливості
підтримання рівня кваліфікації персоналу та дотримання принципів культури безпеки. Дуже надихає відкритість першого
керівника до свого колективу. Зокрема, кожен працівник може
персоніфіковано або анонімно надіслати свою пропозицію генеральному директору чи головному інженеру на електронну
пошту або через скриньку-довіри у виробничих приміщеннях
АЕС», — поділилася думками учасниця навчального заняття.

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ПРОЕКТ ЕНЕРГОАТОМА

«Весняна школа» на ХАЕС
Учасники освітньої програми
«Весняна школа НАЕК «Енергоатом-2017» на початку червня
побували на ХАЕС.
Студенти та молоді науковці провідних вишів України відвідали
Хмельницьку АЕС. Екскурсійна поїздка
відбулася у рамках реалізації просвітницького проекту НАЕК «Енергоатом»
«Весняна школа».
Гості побували в основних технологічних цехах, навчально-тренувальному центрі, ознайомились з роботою
обладнання автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки
(АСКРО). Також відвідувачі ХАЕС мали
можливість ближче познайомитись з
життям міста атомників, історичним
містечком Острог та побували в
Острозькій академії.

Ознайомчу екскурсію в турбінному
відділенні енергоблока №2 ХАЕС для
гостей провели молоді спеціалісти
турбінного цеху. Вчорашнім і нинішнім
студентам було цікаво спілкуватись.
Учасники проекту також зустрілися з генеральним директором
Хмельницької АЕС Миколою Панащенком. Окрім розповіді і питань з
виробничої діяльності АЕС, учасників
«Весняної школи» цікавили питання
світового досвіду поводження з РАВ,
розробка проектів новітніх реакторних
установок, збалансованості енергетичної системи і, звичайно ж, питання
працевлаштування.
Невимушене цікаве спілкування,
нові знання і позитивні враження отримали гості під час відвідин Хмельницької АЕС.

ЗАХИСТИМО ТИХ, ХТО ЗАХИЩАЄ НАС!

АНТИТЕРОРИСТИЧНИЙ ВИШКІЛ

Як знешкодили «диверсантів» на РАЕС

«Повертають до життя»
автотехніку
Ремонтники автотранспортного господарства
ВП «Южно-Українська АЕС» 31 травня передали
представникам 40-ї окремої артилерійської бригади дві одиниці техніки, відновленої на базі підприємства. Руками волонтерів у стрій повернуто
КамАЗ 5320 та УАЗ 452.
У боксах ремонтної бази автогосподарства ВП
ЮУАЕС «на потоці» зазвичай перебувають 5-6 автомобілів, доставлених з різних підрозділів Збройних сил і
Національної гвардії України, як правило, на буксирі.
На ремонт одного витрачається від 1,5 до 6 місяців.
Автотехніку для військових працівники транспортного
господарства ЮУАЕС «повертають до життя» в неробочий і вільний від роботи час. Починаючи з 2014 року,
южноукраїнські патріоти відремонтували близько двох
десятків БТРів та 80 одиниць іншої техніки.
За підсумками 2016 року 40-ву окрему артилерійську бригаду визнано кращим регулярним підрозділом
Збройних Сил України у складі оперативного командування «Південь». За словами бійців та командирів
бригади, досягти такого результату вдалося завдяки багатьом складовим, у тому числі й допомозі южноукраїнських волонтерів.

На Рівненській АЕС та у її місті-супутнику Вараші
пройшов завершальний етап Міжрегіональних
антитерористичних тактико-спеціальних навчань, у
ході яких відпрацьовано захист важливого ядерного об’єкта від можливого диверсійного та терористичного посягання.
До участі у навчаннях
Тренування відбувализалучалися всі суб’єкти бо- ся в умовах, максимально
ротьби з тероризмом в наближених до реальних, і
Україні: Служба безпеки, були спрямовані на підвиНацгвардія, Національна щення рівня заходів з прополіція, Державна прикор- тидії терористичній та дидонна служба, Збройні си- версійній загрозам.
ли, Державна служба з надНалежний рівень, ефекзвичайних ситуацій, а також тивність взаємодії всіх
обласні й місцеві органи структур в управлінні сивлади, керівництво та служ- лами і засобами, що заба фізичного захисту РАЕС і лучались до проведення
ЗВВО. Ефективність дій під навчань, високий рівень
час проведення антитеро- бойової готовності відзнаристичних навчань вивча- чили експерти з США.
ли спостерігачі Агентства
— Питання захищеносзменшення загроз Мініс- ті для нас є пріоритеттерства оборони США.
ним, адже РАЕС — ядер-

ний об’єкт стратегічного
значення, — прокоментував генеральний директор
РАЕС Павло Павлишин. —
Такі практичні тренування
дуже важливі. Ми розуміємо, що без співпраці
силових структур з адміністрацією та спеціалістами електростанції повно-

цінна безпека атомної
станції була б неможливою.
Навчання підтвердили, що
захищеність РАЕС сьогодні
повністю відповідає рівню,
який вимагає оперативна
обстановка у державі».
Олена ЗУБЕНКО
Фото
Надії ТИМОФЄЄНКО
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