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«МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ»
Интервью генерального директора обособленного подразделения «Хмельницкая АЭС»
Николая Сергеевича ПАНАЩЕНКО газете «Атомник України» (Окончание. Начало в №31)
— Как так случилось,
Николай Сергеевич, что
Хмельницкая — единственная АЭС, которая не
имеет своего санаторияпрофилактория? Или, если бы он был, то его уже
давно забрали бы в коммунальную собственность
города?
— Нет, в конечном итоге
за мой период работы на
ХАЭС нам много всего предлагалось передать, в том
числе и коммунальное хозяйство, но мы этого с Божьей
помощью не сделали. Мы
работаем и в составе Хмельницкой станции есть коммунальное хозяйство, мы
наладили соответствующую
схему сбыта нашей продукции, а именно теплоснабжение, потом — холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение. 95% жителей
Нетешина исправно платят
нам за определенную оказанную услугу и нашу товарную продукцию. Есть, как в
любом городе, небольшой
контингент людей, которые
не платят, но мы тоже применяем к ним необходимые
меры, в том числе и судебного характера. И вот в последнее время начали отключать
от общего коллектора систему водоотведения от жителей, которые не платят.
Других методов воздействия
мы пока не знаем.
Что касается санатория.
Строился пионерлагерь в середине 90-х годов. Так получилось, что он располагался
в районе Синих озер, в пределах менее семи километров от базы в Стриганах, где
хранились артиллерийские
снаряды для системы «Град»
и так далее. В итоге разрешения на ввод в эксплуа-
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тацию этого пионерлагеря
не было. Потом артбазу в
2008–2009 годах ликвидировали. Кстати, в 2006-м на
другой базе, которая находится в 16 километрах от нас
— в Цветохе, произошел
довольно серьезный пожар,
горел огромный запас снарядов, предназначенных для
зенитных орудий. И только
благодаря примененной нашей пожарной машине,
оборудованной большой
цистерной и очень мощным
лафетным стволом для подачи на дальнее расстояние
тушащих компонентов, пожар был ликвидирован.
В общем, так уж получилось, что пионерлагерь, где
предполагалось перепрофилирование его части в санаторий-профилакторий, у нас
не состоялся. Сейчас он находится в неприглядном состоянии, ресурса на то, чтобы
достроить это заведение,
просто нет.
— Николай Сергеевич,
я вчера был на собра-

ЗАКОНОДАВЧІ НОВАЦІЇ

Президент України Петро Порошенко підписав закон
№2125-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України щодо вдосконалення механізму фінансового забезпечення поводження з радіоактивними відходами».
Відповідно до закону, редбачає щорічне переданфонд формується за рахунок ня з РФ до України 70 тонн у
надходжень від екологічного 2018–2020 роках, 35 тонн —
податку, що стягується за у 2021–2024 роках і 67 тонн —
утворення радіоактивних від- у 2025 році.
ходів (зокрема вже накоДержавний фонд поводпичених) та /або за тимчасо- ження з радіоактивними відве зберігання радіоактивних ходами створений у 2008
відходів виробниками понад році для акумулювання кошустановлений умовами лі- тів виробників радіоактивних
цензії строк. Кошти фонду відходів для їх майбутнього
спрямовуються на фінансо- поховання. Після внесення
ве забезпечення проекту- змін до законодавства в 2010
вання, будівництва, експлуа- році фонд втратив статус
тації та закриття об’єктів із накопичувального, що приповодження з радіоактивни- звело до браку коштів на
ми відходами, переданих лі- створення інфраструктури
цензіатами у власність дер- для поводження з РАВ.
жави.
У 2016 році глава ДерЗакон набирає чинності з жавного агентства України з
1 січня 2018 року.
управління зоною відчуженЗгідно із законом Держ- ня Віталій Петрук зазначав,
фонду поводження з радіо- що фонду необхідно поверактивними відходами по- нути первісну функцію у
вертається накопичувальний вигляді фінансування перестатус.
робки та захоронення РАВ
За даними Міністерства діючих АЕС і розширити його
екології та природних ресур- сферу діяльності на поводсів, у разі неможливості при- ження з відходами чорнойняття РАВ з січня 2018 року бильського походження, тоді
Україна має сплатити штраф як в останні роки він викоу сумі $19 млн і щорічно ристовується переважно на
сплачувати до $0,7 млн за підтримку об’єктів Чорнокожну тонну таких відходів. бильської зони в наявному
Графік повернення РАВ пе- стані.

нии профсоюзного актива станции, на котором
один из его участников
предложил, чтобы все
последующие заседания
профактива начинались с
рассмотрения вопроса о
корпоратизации. Что эта
тема так будоражит умы
хмельницких атомщиков?
— Я бы не сказал, что на
сегодняшний день так много
и часто задают вопросы по
корпоратизации. У нас недавно было совещание, я
встречался с председателями молодежных организаций Атомпрофсоюза Украины, рассказывал о том, как
мы работаем. На эту встречу
приехал председатель профкома первичной профорганизации НАЭК «Энергоатом»
Лыч Алексей Васильевич, он
рассказал о тех важных направлениях, которые сейчас
реализуются совместно и
профсоюзом и администрацией нашей Компании, в том
числе был озвучен и вопрос
по корпоратизации. Конечно

же, наши люди боятся того,
что в ходе корпоратизации
начнется их увольнение,
сокращение определенных
рабочих мест и тому подобное. Ведь корпоратизация
как механизм, с одной стороны, нам нужна, чтобы
войти в рынок электроэнергии не как государственное
предприятие, а как акционерное общество. Потому
что государственным предприятиям по закону не выгодно будет работать в условиях энергорынка. А с
другой стороны, мы хотим
сохранить наш Коллективный договор, рабочие места для нашего коллектива. Вот если брать в рамках
Нетешина, то атомная станция является основным звеном, где заняты жители
Нетешина, у меня обращений больше 200 от желающих трудоустроиться на
нашем предприятии. Конечно же, удовлетворить все
такие просьбы не удается.
(Окончание на 2-й стр.)

НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»:
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПАРТНЕРІВ

Затверджено звіт

з виконання Колективного договору Компанії за І півріччя 2017 року

Розширене засідання адміністрації та профспілкового комітету НАЕК «Енергоатом» затвердило «Звіт з
виконання Колективного договору Компанії за І півріччя 2017 року», наданий адміністрацією Енергоатома.
«Ми чітко розуміємо, що
Серед позитивних ревиконання Колективного до- зультатів роботи атомної
говору залежить не лише від енергетики у першому півтого, як до цього відносити- річчі президент Енергоатомуться обидві сторони про- ма виділив збільшення коецесу — колектив та адмініс- фіцієнта використання встатрація, а передусім від того, новленої потужності АЕС. За
як спрацює Компанія, для перше півріччя 2017 року
того щоб досягти кращих КВВП енергоблоків вітчизпоказників фінансово-гос- няних АЕС становив 75,9%,
подарчої діяльності, які ство- що на 9,4% більше, ніж за І
рять підґрунтя для виконан- півріччя 2016 року, та зросня всіх положень колдогово- тання коефіцієнта готовності
ру», — зазначив президент несення номінального електЕнергоатома Юрій Недаш- ричного навантаження до
ковський, доповідаючи про 81,9%, що на 10,1% більше
підсумки діяльності Компанії порівняно з минулим роком.
у першому півріччі поточного
«Протягом звітного пероку.
ріоду своєю надійною робоОчільник Компанії нага- тою Енергоатом учергове
дав, що частка Енергоатома підтримав нормальне фуну першому півріччі 2017 року кціонування всієї енергосисв загальному обсязі вироб- теми України в умовах дефіництва електроенергії в Ук- циту вугілля антрацитової
раїні становила 58,4%, що на групи», — зазначив Юрій
5,7% більше, ніж за аналогіч- Недашковський. Водночас
ний період 2016 року. «Зав- він відзначив, що тариф на
дяки злагодженій роботі екс- відпуск електричної енергії,
плуатаційників, ремонтників встановлений для атомних
і сервісних служб ми не лише електростанцій НКРЕКП,
успішно пройшли осінньо- залишається дефіцитним.
зимовий період 2016–2017 «Сьогодні діючий тариф на
років, а й покращили свої відпуск електричної енервиробничі показники порів- гії АЕС становить 48 коп.
няно з аналогічним періодом за 1 кВт-год. Такий тариф
минулого року, зменшивши не дозволяє профінансувати
при цьому кількість пору- в повному обсязі виробнишень і нещасних випадків. чі, інвестиційні та соціальЗа 6 місяців Компанією ви- ні програми Компанії. Сероблено 45,7 млрд кВт-год редньорічний тариф у 2017
електроенергії, що стано- році на електричну енергію,
вить 105,6% від планового відпущену в оптовий ринок
завдання. План виконали усі електроенергії атомними
атомні електростанції. Най- станціями, має становити
кращі показники виконання 57,12 коп. за 1 кВт-год.», —
плану на ЮУАЕС — 108,7% переконаний очільник Енерта ЗАЕС — 106,0%», — уточ- гоатома.
нив Юрій Недашковський.
(Закінчення на 2-й стор.)

РЕФОРМУВАННЯ СМСЧ №1: ПОЗИЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ — АКТИВНА

Результатов ноль
За все существование
независимой Украины мы
постоянно качаемся на
волнах различных реформ.
Каждый, кто берет правление страной в свои руки,
пытается что-то реформировать и улучшать. Реформы коснулись и Энергодара. Последние полгода
в нашем городе остро стоит вопрос передачи СМСЧ
№1 в коммунальную собственность. В конце июля в
актовом зале медсанчасти состоялось собрание
трудового коллектива медиков.
Как рассказала начальник СМСЧ №1 Людмила
Кульпина, на встречу был
приглашен городской голова Павел Музыка. О намерении медиков все-таки
обсудить сложившуюся ситуацию с передачей медсанчасти на баланс города
Павел Алексеевич был уведомлен за две недели до
назначенной даты. Однако
все были неприятно удивлены, когда на встречу пришла только заместитель
городского головы Яна Дабижа. Также в зале присут-

ствовали и депутаты городского совета. Павла Музыку
так никто и не дождался,
потому что он пребывает в
отпуске.
Отсутствие городского
головы, конечно, возмутило медиков. Ведь именно
он не выполнил обещание
провести общественные
слушания о передаче медсанчасти в коммунальную
собственность, именно он
не вышел к протестующим
врачам во время митинга (7 июня 2017 года). На

собрании первой выступила заместитель начальника СМСЧ №1 Ольга Берестова. Она обратилась
к присутствующим в зале депутатам и к заместителю Павла Музыки с
просьбой рассказать, каким они видят медицинское учреждение в Энергодаре, если оно будет
передано городу:
— Даже в Верховной
Раде перенесли решение
вопроса о медреформе на
осень, так как однозначного понимания у депутатов —
нет. Расскажите, что предполагает «новая» реформа.

Мы до сих пор не знаем, что
нас ждет.
Вопросом на вопрос
взялся отвечать депутат
Артем Дубков. Однако трудовой коллектив медсанчасти был настроен решительно, и люди требовали
дать ответы прежде всего
на их вопросы. Непонятным
для всех осталось то, почему первой не выступила
представитель исполнительной власти, заместитель городского головы Яна Дабижа. Это привело к ненужным
перепалкам и переходам на
личности между депутатами.
(Окончание на 3-й стр.)

У сфері впливу Атомпрофспілки перебувають підприємства Міненерговугілля України, Мінприроди, Мінохорони здоров’я України тощо http://www.atomprofspilka.info
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«МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ»
Фото из архива ХАЭС

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Увеличивать штатную численность нам запрещено на
уровне приказов центрального офиса НАЭК «Энергоатом». Корпоратизация,
насколько заверил Лыч Алексей Васильевич, начнется
через определенный период
времени, выбрана фирма,
на основе предложений от
Европейского банка реконструкции и развития, «Делойт
и Туш», которая готовит соответствующую «дорожную
карту», срок, за который она
обязалась выполнить эту работу, 18 месяцев. Если это
будет сделано, тогда соответствующий закон должен
быть принят. Но в течение
пяти лет мы не должны будем
принимать решения, которые изменят конфигурацию
атомных станций и НАЭК
«Энергоатом» в целом, что
повлечет за собой снижение
количества рабочих мест и
тому подобное. Так записано
пока в определенных законах
и организационных документах, и я уверен, что мы будем нацелены и стремиться
именно так и сделать, чтобы
сохранить коллективы, сохранить занятость в наших
городах-спутниках. Если это
не получится, то возможно
проявление социального недовольства в этом направлении.
— Вы являетесь депутатом Хмельницкого облсовета?
— Я был депутатом в
течение восьми лет, в последнюю каденцию не выдвигался.
— Это очень отвлекает
от основной работы?
— Нагрузка депутата, в
общем-то, не столь экстремальная, и не могу сказать,
что она совсем мешала мне
работать. Честно говоря, для
меня как депутата самым
трудным был прием по личным вопросам. Приходят люди со своими наболевшими
проблемами и выслушивать
это, сопереживать, а самое
главное заключается в том,
что помочь мало чем можно,
Фонд депутатский был 500
грн и все. Хотя посетители
были рады и этому. Так что
случались очень острые ситуации, и когда у людей складывалось безвыходное положение, то принимал решение
о трудоустройстве на любую
должность, чтобы поддержать их, ибо семья остава-

Місто-супутник ХАЕС — Нетішин

лась без кормильцев. Вот
это было наиболее трудным
эмоциональным моментом.
— Как к руководителю предприятия, с какими вопросами чаще всего
обращаются к вам работники?
— Это обращения специфические, связанные с
трудоустройством родственников. Как правило, люди, которые решают выйти
на пенсию, хотят реализовать свое право уйти на
заслуженный отдых через
схему, которую условно
можно назвать «дети вместо родителей». Иногда я
иду на эту схему, потому
что, допустим, работник
часто болеет и больше времени в году отсутствует,
чем работает. Взять здорового и работоспособного
ребенка вместо него, конечно, лучше. Это будет
облегчение работнику, который по состоянию здоровья уже может работать
с большими ограничениями, ну и благосостояние
семьи в целом не страдает.
Второй вопрос, по которому наиболее часто обращаются, это улучшение
жилищных условий. Я уже
говорил о том, что 108
квартир стоят третий год,
а людям отдать не могу,
именно по причине отсутствия соответствующих положений в законодательстве
Украины. Это, пожалуй, основной объем обращений.
Какие-либо другие обращения, не требующие финансовых затрат и так далее, решаем в рабочем
порядке.
— Что для вас самое
неприятное в работе как
генерального директора?
— Если честно сказать,
это приемы по личным воп-

росам. Мы сейчас не можем
заниматься благотворительностью, это запрещено на
уровне законодательства,
много людей приходит с
большими бедами, с трудом
понимаешь, как им можно
помочь. Иногда помогаю из
своей зарплаты. Допустим,
обращался ко мне главный
врач Хмельницкого онкодиспансера, не принят был бюджет в области, не поступили
деньги для покупки и приобретения наркотических
препаратов для содержания онкологических больных, снял со своего зарплатного счета пять тысяч гривен
и направил. Обращались работники музыкальной школы
города Нетешина по случаю 30-летия заведения, чтобы приобрести компьютер.
За государственные средства не удалось это сделать,
купил им за собственные
деньги.
С ПРОФСОЮЗОМ
ПО ЖИЗНИ
— Еще такой вопрос,
Николай Сергеевич, в этом
году Атомпрофсоюзу Украины исполнилось 25 лет.
На ваш взгляд, сохраняет
ли организация и тогда, в
начале своего пути, и сегодня свое предназначение
— защищать права и интересы работников?
— Да, одним из отличительных защитных моментов профсоюза является
то, что он может предпринимать в том числе и протестные акции. Потому что,
смотрите, для работников
атомной станции согласно
закону об использовании
ядерной энергии и радиационной безопасности на
территории предприятия не
разрешено проводить митинги, всяческие собрания,
которые не являются тема-

тикой производственной,
также запрещены соответствующие манифестации в
санитарно-защитной зоне
атомных объектов. А профсоюз в городе-герое Киеве
может проводить такие коллективные мероприятия. И
в прошлом году мы столкнулись с ситуацией, когда
решением исполнительной
службы были заблокированы все расчетные счета
«Энергоатома» и его обособленных подразделений.
Только перечисление этих
счетов в решении исполнительной службы составляло
несколько страниц. Практически шесть месяцев мы
работали в очень непростых
суррогатных условиях по
оплатам. И только после того, как атомпрофсоюзная
организация организовала
массовую акцию протеста в
столице Украины, шаг за
шагом правительство помогло нам приостановить
действие этого исполнительного производства. У
нас со счетов Хмельницкой
атомной станции списали
более 20 млн грн, которые поступили в уплату за
коммунальные услуги. Мы,
Хмельницкая АЭС, не имели
критической задолженности по решению судов, мы
все погасили по своим обязательствам. Но поскольку это был корпоративный
уровень, то у нас тоже были
исполнительные службы и
списанные со счетов деньги. И остановить этот процесс, еще раз подчеркну,
помогла профсоюзная организация. Я уверен, что и
на будущее профсоюзная
организация должна быть и
укрепляться. Наш общий
Коллективный договор является наиболее развитым
и наиболее толерантным
для нашего персонала и
нужно стремиться и работать на то, чтобы сохранить
данный колдоговор на последующий период.
— То есть, несмотря на
грядущие преобразования
в атомной сфере, профсоюз должен быть?
— Да! Защита, защита и
еще раз защита работников.
— Николай Сергеевич,
спасибо за интервью газете. Искренне желаю вам
новых успехов, а также
содействия и поддержки
от государства в достройке Хмельницкой атомной
электростанции, и чтобы
вы лично запустили эти
долгожданные энергоблоки в эксплуатацию.
Общался
и фотографировал
Николай ПЕТРИЧЕНКО
(ВАРЧИН)

НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»:
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПАРТНЕРІВ

Затверджено звіт

з виконання Колективного договору Компанії за І півріччя 2017 року
Президент Компанії акцентував увагу учасників
Конференції на тому, що адміністрація Компанії докладає усіх зусиль, щоб Енергоатом став першим в Україні
вдалим прикладом корпоратизації великої державної
компанії. «Ми працюємо над
тим, щоб усі наші застереження та пропозиції, а також
специфіка функціонування
нашої Компанії були враховані в спеціальному законі
про засади корпоратизації
Енергоатома, на розробці та
прийнятті якого ми наполягаємо», — додав Юрій Недашковський.
Він повідомив, що з метою підвищення поінформованості працівників Компанії,
а також спростування багатьох неправдивих чуток з
приводу процесу корпоратизації на офіційному сайті
Компанії у розділі «Діяльність» вже створена рубрика, повністю присвячена
корпоратизації.
Підсумовуючи, президент Енергоатома торкнувся
проекту Енергетичної стратегії України до 2035 року:
«Незважаючи на цілу низку
зауважень, які ми надали до
проекту нової енергостратегії, в цілому її дух нас задовольняє, адже атомна енер-

гетика в цьому документі
розглядається, як одне з
найбільш економічно ефективних низьковуглецевих
джерел електроенергії».
У свою чергу, голова
первинної профспілкової
організації Компанії Олексій
Лич відзначив, що протягом першого півріччя 2017
року Енергоатом працював
у значно більш сприятливих
умовах, аніж у відповідний
період минулого року, що
сприяло виконанню умов
Колективного договору. «Разом із тим постає досить
багато викликів для виконання умов нашого Колективного договору у подальшому. Зокрема, ми будемо
наполягати на вилученні з
положення про принципи
формування тарифів для
атомної енергетики пункту,
згідно із яким Енергоатом
має погоджувати Колективний договір з Нацкомісією з
регулювання ринку електричної енергії. Така норма
порушує відповідні законодавчі акти, які існують в Україні, але, незважаючи на це,
НКРЕКП вирішила взяти на
себе таку функцію. Зараз
юристи Атомпрофспілки готують документи щодо захисту наших прав», — повідомив Олексій Лич.

НАГОРОДИ АТОМНИКАМ

l Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України
Філарет своїм указом нагородив президента НАЕК
«Енергоатом» Юрія Недашковського та генерального
директора Южно-Української АЕС Володимира Лісніченка
медалями «За жертовність і любов до України».
Таким чином глава Української православної церкви
Київського патріархату відзначив особистий внесок Юрія
Недашковського та Володимира Лісніченка у волонтерську
допомогу українським військовим, які боронять Україну в зоні
проведення антитерористичної операції. Нагороди урочисто
вручив ієромонах Київського Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря отець Михаїл.
Дякуючи за нагороду, Юрій Недашковський підкреслив, що
вона є відзнакою внеску усього колективу Компанії в допомогу
українській армії. «Для мене це велика честь, і користуючись
нагодою, я хотів би подякувати Українській православній церкві
за ту допомогу та підтримку, яку вона щоденно, щонічно надає
українському народу в його важкій боротьбі за свою незалежність, за світле майбутнє нашої держави», — сказав керівник
Енергоатома.
Довідково. Медаль «За жертовність і любов до України» —
відзнака Української православної церкви Київського патріархату, нагорода була заснована 2 січня 2015 року. Медаллю нагороджують за прояв активної громадянської позиції, героїзму,
самопожертви в ході Революції гідності, захисту України на
Донбасі та в Криму, а також за волонтерську допомогу військовим формуванням України.
l За вагомий особистий внесок у забезпечення сталої
роботи атомної енергетики України, значні трудові досягнення, високий професіоналізм та з нагоди відзначення
Дня Незалежності України генерального директора ВП
Южно-Українська АЕС Володимира Лісніченка нагороджено Почесною грамотою Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
ЗАЕС: ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ КЕРІВНИКІВ
На Запорізькій ЗАЕС відбулося засідання комісії, де
обговорили зміни складу кадрового резерву на керівні
посади вищої ланки.
Це один з найбільш значущих за ступенем відповідальності та професіоналізму склад резервних управлінців, тому
адміністрація підприємства, на чолі з генеральним директором, уважно розглянула кожну кандидатуру.
«Як правило, ті, хто може претендувати на резервний список керівників структурних підрозділів, це вже провідні фахівці, чиї досягнення і можливості добре відомі членам комісії, —
розповідає генеральний директор Олександр Остаповець. —
Особливо, якщо йдеться про молодих, перспективних працівників. У ході обговорення говорили і про вік, оптимальний для
кандидатів. Відповідно до положення ДП НАЕК «Енергоатом»,
у резерв зараховують кандидатів віком до 55 років».
На засіданні були заслухані заяви про вихід зі складу
резерву, заміну кандидатів, або заявки про вступ. Усі, хто
перебуває в кадровому резерві, проходять навчання, у тому
числі на робочих місцях, складають іспити.
Комісія з формування резерву керівників та заступників
начальників структурних підрозділів збирається за потреби,
але не менш одного разу на рік.

Профспілки відповідно до Конституції України є єдиними організаціями, яким делеговано право на захист прав та інтересів трудящих!
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№32 (871)
РЕФОРМУВАННЯ СМСЧ №1:
ПОЗИЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ — АКТИВНА

Результатов ноль
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Врачи открыто говорили
о том, что разговаривать
здесь не с кем: «эти люди не
решают наших проблем!».
Об этом же заявил и
Сергей Холод. Он отметил,
что такой поступок мэра —
проявление неуважения к
коллективу:
— Несмотря на отпуск,
Павел Алексеевич мог бы и
прийти к людям или же перенести дату собрания на
позже.
Довольно эмоциональная словесная перепалка
произошла между заведующим роддомом Валерием
Курченко и депутатами горсовета от ПП «УКРОП» Игорем Паламарем и Артемом
Дубковым. Валерий Курченко напомнил о плачевном состоянии коммунального предприятия.
— Прежде всего необходимо прислушаться к
коллективу. Вы хотите добавить к ПКС и нашу СМСЧ?
Мы ищем пути решения
проблем, а вы «шарахаетесь» от нас.
Наконец-то к присутствующим обратилась Яна
Дабижа. Прежде всего она
пообещала медикам организовать встречу с Павлом
Музыкой. После рассказала присутствующим о том,
что будет с СМСЧ №1, если
его не передать в коммунальную собственность города. Яна Георгиевна напомнила:
— Все специализированные медсанчасти исключены из списка учреждений,

которые финансируются за
счет государственного бюджета. Это относится и к
энергодарской медсанчасти. СМСЧ -1 уже несколько
лет частично финансируется за счет городского
бюджета.
Однако, во сколько городу обойдется содержание медсанчасти в целом,
до сих пор никто не просчитал. Яна Дабижа лишь пообещала, что СМСЧ-1 будет
финансироваться из городского бюджета. Слышать
это было очень странно,
ведь вопрос передачи медсанчасти звучит в Энергодаре не первый год, почему
до сих пор не просчитали
все возможные варианты?
Также Яна Георгиевна
поделилась впечатлениями
от посещения Центральной
районной больницы г. Васильевка. Напомним, именно там может быть организован госпитальный округ,
к которому относится и
г. Энергодар. В Васильевке
Яна Георгиевна побывала
накануне встречи — утром.
Почему не раньше? Почему
эта встреча не была согласована с руководством ЦРБ
и города? Каков результат
этого визита? С услышанного из ее уст — только шок!
— Сложно говорить, хороша эта реформа или нет.
В ней есть много негативных моментов. Мне тяжело
представить, как Минздрав
сможет организовать работу в Васильевке, если в
ЦРБ отсутствует надлежащая материальная и техническая база для оказания

До теми
Медичний персонал медико-санітарної частини міста-супутника, відділу охорони здоров’я служби охорони праці та
санаторію-профілакторію РАЕС постійно
дбає про збільшення працездатності та
професійне довголіття працівників Рівненської АЕС.
Цілодобово готові прийти на допомогу
медики здоровпунктів СМСЧ-3 на проммайданчику Рівненської АЕС. Безперервний
моніторинг стану здоров’я атомників здійснюється також за рахунок проходження працівниками обов’язкових періодичних медичних оглядів.
Медичне обслуговування працівників
електростанції без відриву від виробництва
здійснює акредитований ліцензійний заклад
охорони здоров’я, що успішно функціонує на
балансі електростанції, — санаторій-профілакторій. У багатопрофільному закладі
функціонує близько 100 сучасних фізіотерапевтичних апаратів у 15-ти лікувальних кабінетах. Комплекс реабілітаційних та оздоровчих заходів здійснює кваліфікований,
досвідчений медичний персонал. Викорис-

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

медицинских услуг. Сколько
средств потребуется для
этого — неизвестно, — отметила заместитель городского головы.
Медики напомнили об
обещании Павла Алексеевича провести общественные слушания. Именно на
них можно обсудить все
стороны столь серьезного
вопроса. На что Яна Дабижа
спросила:
— Какие вопросы вы хотели бы задать на общественных слушаниях? Для
чего они вам нужны?
Медики возмутились
из-за непонимания серьезных вопросов госслужащими. Яна Дабижа рассказала
и о том, что так называемые
общественные слушания у
нее проходят в телефонном
режиме с горожанами:
— Практически каждый
день мне звонят и жалуются
на качество медицинских
услуг. Я понимаю, это зависит не только от вас —
отсутствует материальная и
техническая база. Если вы
не понимаете сути реформы, что вы будете обсуждать на общественных слушаниях?
Медики четко дали понять, что взаимодействие
власти и медиков сегодня,
к сожалению, отсутствует.
Сошлись на том, что прежде
всего необходимо серьезно
готовиться к городским общественным слушаниям, на
которых трудовой коллектив медсанчасти, горожане
и депутаты смогли бы обсудить все плюсы и минусы
«навалившейся» медреформы. А будет ли выполнено
обещание? Тот еще вопрос.
Наталья СУМСКАЯ

товуючи унікальні методики лікування, медики санаторію-профілакторію РАЕС здійснюють якісну реабілітацію та профілактичне
лікування рівненських атомників та ветеранів
підприємства, що підтверджується 35-річною практикою.
«Оздоровлення кожного пацієнта профілакторію здійснюється за індивідуальною
програмою, чим досягається максимально
ефективне лікування та оздоровлення атомників, адже турбота про їхнє здоров’я —
наше головне завдання. Заклад не стоїть на
місці, ми постійно вдосконалюємося, підвищуємо кваліфікацію та професійний рівень
наших медиків. До того ж минулого року в
корпусах закладу власними силами РАЕС
проведено ремонтні роботи, які також сприяють поліпшенню якості медобслуговування», — зазначає головний лікар санаторіюпрофілакторію РАЕС Світлана Слободіна.
Система охорони здоров’я та професіоналізм медичних працівників санаторію-профілакторію, відділу охорони здоров’я та
СМСЧ-3 дозволяють ефективно підтримувати фізичну форму та здоров’я працівників
Рівненської АЕС.

Я захворів після закінчення робочої
зміни і тією ж датою мені було видано
лікарняний листок. Що мені буде оплачено
за цей день — робочі часи чи допомога по
тимчасовій непрацездатності, чи і зарплата, і допомога?
Олександр.
Відразу скажу, що і зарплата, і допомога за
один і той самий день вам виплачена не буде.
Згідно із частиною 1 ст. 22 Закону №1105
«Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у
формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної
плати.
Частиною 1 ст. 31 Закону №1105 визначено, що підставою для призначення допомоги
по тимчасовій непрацездатності є виданий у
встановленому порядку листок непрацездатності.
Так, згідно із п. 2.5 Інструкції про порядок
видачі документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян, затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 13.11.2001 року №455, листок непрацездатності у разі захворювання, травми, у тому
числі й побутової, видається в день установлення непрацездатності, крім випадків лікування в стаціонарі. Особам, які звернулися за
медичною допомогою та визнані непрацездатними по завершенні робочого дня, згідно з
п. 2.6 Інструкції листок непрацездатності може
видаватись, за їх згодою, з наступного календарного дня.

Кабінет лікувальної фізкультури

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Право на відпустку у разі переведення на інше місце роботи
Чи маю я право при переході на іншу роботу взяти другу частину щорічної відпустки, яку не використала на
попередній? Якщо так, то яким документом це право передбачено?
Відповідно до ст. 81 КЗпПУ за бажанням працівників, переведених на роботу
з одного підприємства, установи, організації на інше підприємство, в установу, організацію, які не використали за
попереднім місцем роботи повністю або
частково щорічну основну відпустку і не
одержали за неї грошової компенсації,

щорічна відпустка повної тривалості
надається до настання 6-місячного терміну безперервної роботи після переведення.
Якщо працівник, переведений на
роботу на інше підприємство, в установу,
організацію, повністю або частково не
використав щорічні основну та додаткові
відпустки, то до стажу роботи, що дає
право на щорічні основну та додаткові
відпустки, зараховується час, за який він
не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи.

Враховуючи вищевикладене, у зазначеному вами випадку (коли листок непрацездатності вам виданий після закінчення робочого дня) тимчасова непрацездатність у вас,
як застрахованої особи, розпочинається із
дня видачі листка непрацездатності, перший
день непрацездатності збігається з відпрацьованим робітником днем.
Отже, допомога по тимчасовій непрацездатності надається з другого дня вашої тимчасової непрацездатності — матеріальне
забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати, оскільки в перший день страхового
випадку вами відпрацьовано робочий день,
згідно з графіком роботи, за який вам повинна бути нарахована заробітна плата. Саме
таке роз’яснення наведене у листі Виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від
04.05.2016 р. №5.2-32-684.
Оплата перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності здійснюється не за рахунок коштів Фонду, а за рахунок коштів роботодавця у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
Нагадую також, що на цей час оплаті підлягають календарні дні тимчасової непрацездатності (а не робочі), як це було до
04.07.2015 р., але й для розрахунку середньоденної заробітної плати у цьому випадку
береться кількість календарних, а не робочих днів, як це було до зазначеної вище дати,
що певним чином нівелює середній рівень
виплат.
Ігор ОХРІМЕНКО,
юрист Атомпрофспілки України

ДІЇ ПІД ЧАС СТИХІЇ

Основні правила поведінки під час грози, сильного вітру, шквалів
Природні стихії — це потужна і неприборкана сила. Людина не вміє управляти природними стихіями, тому безсила перед ними.
Бурі, урагани, смерчі можуть змітати все на
своєму шляху, вони піднімають в повітря людей, тварин, величезні машини, знімають
дахи будинків і все руйнують на своєму
шляху. Крім того, величезні чорні грозові
хмари проносять над землею надзвичайно
потужні електричні розряди, що їх називають
блискавками.
Насамперед потрібно навчитися передбачати наближення грози і в такому випадку
краще утриматися від поїздок в ліс, поле або до
водойми, бажано не віддалятися далеко від
дому, якщо чутно далекий гуркіт грому і видно
спалахи блискавки, то визначити приблизну
відстань до місця грозової активності можна по
проміжку часу між спалахом блискавки і першим гуркотом грому.
Блискавка настільки потужна, що може
зруйнувати великі споруди, розламати, мов
сірничок, столітнього дуба, зруйнувати потяг,
залізницю, літак, потопити корабель... Блискавка зазвичай ударяє у найвищі споруди, одинокі дерева, у воду, у все, що рухається, бо це
притягує електричні розряди. Блискавка небезпечна тоді, коли за спалахом тут же слідом
гуркіт грому, тобто грозова хмара знаходиться
над вами, і небезпека удару блискавки найбільш вірогідна, ваші дії перед грозою і під час її
повинні бути такі:
Дії під час стихійного лиха:
• якщо гроза застала вас у лісі, необхідно
сховатися на низькорослій ділянці, не можна
ховатися під високими деревами, особливо
соснами, дубами, тополями, краще перебувати
на відстані 30 м від окремого високого дерева,
зверніть увагу, чи немає поруч дерев, раніше
уражених грозою, розщеплених, краще триматися в такому випадку подалі від цього місця,
велика кількість уражених блискавкою дерев
свідчить, що грунт на цій ділянці має високу

електропровідність, і удар блискавки в цю
ділянку місцевості досить імовірний;
• ймовірність попадання блискавки в конкретне дерево прямо пропорційна його висоті;
• під час грози не можна перебувати на воді і
біля води — купатися, ловити рибу, необхідно
подалі відійти від берега;
• у горах відійдіть від гірських гребенів,
гострих скель і вершин, при наближенні грози в
горах потрібно спуститися якнайнижче, металеві предмети — альпіністські гаки, льодоруби,
каструлі, зібрати в рюкзак і спустити на мотузці
на 20–30 м нижче по схилу;
• під час грози не займайтеся спортом на
відкритому повітрі, не бігайте, бо вважається,
що піт і швидкий рух «притягує» блискавку;
• якщо ви застигнуті грозою на велосипеді
або мотоциклі, припиніть рух і перечекайте
грозу на відстані приблизно 30 м від них;
• якщо гроза застала вас в автомобілі, не
потрібно його залишати. необхідно закрити
вікна і опустити автомобільну антенну, рухатися
під час грози на автомобілі не рекомендується,
тому що гроза, як правило, супроводжується
зливою, що погіршує видимість на дорозі, а
спалах блискавки може засліпити і викликати
переляк і, як наслідок, аварію;
• при зустрічі з кульовою блискавкою не
проявляйте до неї ніякої агресивності, за змогою зберігайте спокій і не рухайтеся, не потрібно наближатися до неї, торкатися її чим-небудь,
тому що може статися вибух, не слід тікати від
кульової блискавки, тому що потоком повітря
можна наблизити її до себе.
Вирушаючи на відпочинок у дорогу,
пам’ятайте, що краще перечекати, а може, й
доцільно відкласти поїздку, якщо синоптики
прогнозують наближення грози, несприятливих метеорологічних умов, є ризик потрапити
під дію стихії.
Микола ГЛАДІЧ,
технічний інспектор праці
Атомпрофспілки України

РОЗ’ЯСНЮЄ МІНСОЦПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

У середньому пенсія підвищиться на 380 гривень
Як збільшаться виплати після проведення пенсійної реформи? За рахунок чого їх
підвищуватимуть? Яким буде мінімальний
стаж виходу на пенсію?
Ольга ІЛЬЇНА.
Житомирська область.

Відділення лікувальних ванн та душів
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Заступник міністра соціальної політики
Микола ШАМБІР:
— Згідно із законопроектом «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо підвищення пенсій», з жовтня осучаснення пенсій торкнеться дев’яти мільйонів громадян. Більш як мільйону осіб підвищать пенсії на
200 гривень, а понад 1,2 мільйона — на тисячу
гривень. У середньому пенсія збільшиться
майже на 380 гривень. Підвищення виплат для
кожного буде індивідуальне, залежно від розміру зарплати, стажу та внесків до Пенсійного
фонду. Осучаснення особливо стосуватиметься тих людей, котрі вийшли на пенсію 10–15
років тому, оскільки розмір їхніх виплат не збільшувався протягом тривалого часу.
Також буде відновлено у повному обсязі
виплату пенсій працюючим громадянам похилого віку.
Також Пенсійна реформа скасовує особливі умови призначення пенсій для всіх, крім військовослужбовців та працівників підприємств зі
шкідливими умовами виробництва. Крім того,
до 1 вересня буде підготовлено окремий законопроект про осучаснення пенсій військовим та
протягом 6 місяців з дати прийняття закону
розроблено законопроект про запровадження
професійної пенсійної системи (для окремих
категорій професій, які нині мають пільгові
умови пенсійного забезпечення).

Все-таки зберігатиметься право дострокового виходу на пенсію для: матерів, які виховали 5 дітей або дітей з інвалідністю з дитинства (у
50 років); військових — учасників бойових дій
(55 років); осіб з порушенням деяких функцій
росту (40/45 років); чорнобильців (із зниженням пенсійного віку).
За рахунок збільшення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень, коштів від сплати
єдиного соціального внеску за сім місяців до
Пенсійного фонду надійшло більше на 11,5
мільярда гривень. їх використають на підвищення виплат.
Щодо пенсійного віку, він залишається
незмінним — 60 років. З 2018 року мінімальний
стаж для призначення пенсій становитиме 25
років. Він поступово збільшуватиметься до 35
років. Водночас нинішній мінімальний стаж 15
років залишиться, але у такому разі людина
виходитиме на пенсію в 2018 році в 63 роки, пізніше в 65 років.
Що впливає на розмір пенсій
• Середня заробітна плата застрахованої
людини. Під час розрахунку пенсії до уваги беруть персональну зарплату українця за всі періоди роботи, починаючи з 1 липня 2000 року.
• Середня зарплата в Україні, з якої сплачено страхові внески, за даними Пенсійного
фонду, за попередні три роки (2014–2016 рр.)
розміром 3764,4 гривні (на сьогодні для 8,2
мільйона українців пенсія розрахована за
застарілим показником зарплати 2007 року —
1198 гривень).
• Тривалість страхового стажу, протягом
якого особа сплачувала пенсійні внески. Трудовий стаж до 2000 року враховують на рівні зі
страховим.

Захищати інтереси членів профспілки, підвищувати її імідж, зміцнювати солідарність і єдність — це основа і сила профспілки
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКА — ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАВДАННЯ

ВЧИНОК, ГІДНИЙ ПОВАГИ

Високопрофесійний та освічений медперсонал Пожежні вдячні
Після проведення акредитації санаторій-профілакторій Запорізької
АЕС отримав офіційну
відповідь про присвоєння
1 категорії. Таку оцінку
кваліфікації та відповідність стандартам якості
проходять всі медичні установи України.
«Про подальший розвиток мріє і колектив медзакладу, — зазначила головний
лікар санаторію-профілакторію Запорізької АЕС Ірина
Зубарєва. — У планах відкрити бібліотеку, спа-салон і, найголовніше, оновити медичне обладнання. Як
будь-яке інше воно застаріває та виходить з ладу».
Медичний персонал профілакторію регулярно відві-

дує курси підвищення кваліфікації і проходить атестацію кожні п’ять років.
Підсумки акредитації керівництво профілакторію вважає більш ніж заслуженими
при існуючих високих стандартах.

Критерії міжнародного
рівня на відповідність стандартам передбачають більш
високу кваліфікацію медичного персоналу. Крім того,
обов’язковою вимогою є
наявність умов для людей
з обмеженими можливос-

тями та багато іншого і це,
звичайно, вже пов’язано з
фінансовими вкладеннями. За іншими критеріями
комісія відзначила профілакторій Запорізької АЕС,
як найкращий з усіх, де
вони побували.

ЖИВИ ПРОГРЕСИВНО І СПОРТИВНО

ЕКОФОРУМ «БІЛЕ ОЗЕРО» —
СВЯТО МОЛОДІ ТА МИСТЕЦТВА

За сприяння адміністрації Рівненської АЕС на фестивальній галявині Білого озера відбувся традиційний
Всеукраїнський молодіжний мистецький соціально-екологічний форум «Біле озеро». Вікенд спортивних розваг,
смачної їжі та запальних виступів талановитих виконавців
об’єднали поціновувачів екотуризму з усієї країни. Захід, організований Республіканським культурно-освітнім центром «Молодь України», проходив під гаслом
«Молодь для молоді!».
У рамках Форуму від- вальників піклувалися бригабулися заходи по роботі з ди пожежних, медиків та
громадськістю на тему «Про- полісменів. На соціальнодовження терміну експлуа- екологічному майданчику
тації енергоблока №3 Рів- пройшли акції «Престиж здоненської АЕС — запорука рового способу життя в
розвитку регіону та еколо- молодіжному середовищі»,
гічного благополуччя насе- «Молодь обирає здоровий
лення». У них взяли участь спосіб життя», «Чисте довпредставники органів міс- кілля» та творчий вечір
цевого самоврядування, на- «Екологія душі». Також діяв
селення зони спостере- консультпункт, де працюваження РАЕС та керівники ли соціальні працівники —
районних рад та адмініс- представники Київського
трацій Маневицького та центру соціальних служб для
Володимирецького райо- сім’ї, дітей та молоді. Соцнів. Для усіх бажаючих було працівники взяли активну
організовано екскурсію до участь в обговоренні пробінформаційного центру РАЕС леми алкогольної та нар«Полісся». Також відбула- котичної залежності серед
ся дискусія, в рамках якої молоді, наводячи реальні
представники Рівненської статистичні дані по Україні,
АЕС дали вичерпні відповіді чим привернули значну увагу
на запитання громадськос- до даного питання туристів
ті. До обговорення мали та учасників Форуму.
можливість долучитися усі
Фестивальний майданохочі.
чик Форуму охопив творчі
Упродовж чотириденної зустрічі молодих митців та
роботи Форуму функціону- тренінги. Отож поділитися
вали різнопланові майданчи- думками можна було під
ки. Про безпеку усіх відпочи- час відкритого діалогу на

зустрічі з кандидатом юридичних наук, професором
кафедри галузевих правових наук Київського університету права Національної
академії наук України, автором понад 4000 наукових
праць у галузі конституційного права, кримінального
процесу і судової психології
Петром Біленчуком. Спікер
спільно із соцпрацівниками розвивав серед молоді
теми «Як стати успішним»
та «Утвердження культури
здоров’я серед молоді. Розвиток атомної енергетики
та збереження екології».
Активну участь у дискусії
взяв директор Канівського
національного музею Тараса Шевченка Василь Тулін.
Спортивний майданчик збирав усіх охочих до
участі у найрізноманітніших
змаганнях, організованих
Рівненським обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
Спортсмени та аматори,
дорослі та діти спробували
власні сили у баскетболі,
флорболі, волейболі, обертанні обручів, киданні кілець
на конуси, перетягуванні каната тощо. Переможці та
найактивніші учасники були
нагороджені дипломами та
сувенірами від обласного
відділення Національного

олімпійського комітету України.
На мистецькому майданчику проводилися оригінальні творчі майстер-класи з
екодизайну, презентувалися
вироби декоративно-ужиткового мистецтва, дизайнерські розробки майстрів з різних українських міст.
Творча молодь з різних
куточків країни зібрала відпочивальників на гала-концерти «Молодь! Здоров’я!
Мистецтво!» та «Молодь,
мистецтво, екологія!». Серед
учасників: народний артист
України Євген Коваленко,
фолк-реггі гурт «Чорнобривці», електро-фолк гурт «Колодій», кавер-гурт «Жуліки»,
суперфіналіст «Голосу країни-6» Павло Палійчук, лауреати та дипломанти міжнародних та всеукраїнських
конкурсів і фестивалів, провідні інструментальні, вокальні та хореографічні колективи
Рівненщини та м. Київ. Учасниками гала-концертів стали
також працівники Рівненської
АЕС та творчі колективи Палацу культури РАЕС.
Незмінний почесний гість
фестивальної програми художній керівник вокальноінструментального ансамблю «Кобза», народний артист
України, за сумісництвом голова оргкомітету Форуму
Євген Коваленко запевнив,
що організатори екоподії будуть прагнути до підняття рівня заходу до міжнародного.
Дипломи учасникам Форуму вручив генеральний
директор Рівненської АЕС
Павло Павлишин. Зокрема,
Павло Яремович наголосив, що Рівненська АЕС
була і залишається лідером
у розвитку електроенергетики України та сприяє екологічному добробуту Полісся.

атомнику за допомогу
Літо 2017 року надовго запам’ятається кількістю та масштабом лісових пожеж в Енергодарі. З початку небезпечного періоду тільки в лісопарковій зоні міста сталося 52 загоряння на площі майже 16 гектарів. Лише в липні у трьох
пожежах на території Іванівського лісництва знищено майже
13 га лісу.
Але окремо бійці 13-ДПРЧ згадують пожежу 1 липня. Тоді
вогонь спалахнув у лісосмузі в районі вулиці Скіфської. Горіла
суха трава, повалені дерева, хвойна підстилка, а через сильні пориви вітру вогонь швидко розповсюджувався.
Того дня бійцям ДСНС усіма силами допомагав небайдужий мешканець Енергодара Олександр Чередниченко. Чоловік працює слюсарем-ремонтником у гідротехнічному
цеху ЗАЕС, а рятувальна жилка у нього у крові — його батько
багато років працював старшим інспектором на той час 22-ї
пожежної частини з охорони Запорізької АЕС.
Протягом усього часу, поки пожежу не було ліквідовано,
Олександр допомагав рятувальникам боротися з вогнем.
Збивав полум’я гілками дерев, закидав вологим ґрунтом та
затоптував ногами. Наступного дня енергодарець разом з
пожежними обходив територію лісу та поливав хвойну підстилку для попередження її загорання.
Рятувальники 13-ДПРЧ одностайні в думці, що вчинок
Олександра Чередниченка заслуговує поваги і вдячні чоловіку за допомогу.
Ольга КОВАЛЬ,
фахівець 13-ДПРЧ ГУ ДСНС України
у Запорізькій області
ПОВІДОМЛЯЄ ДАЗВ УКРАЇНИ

l У червні 2017 року Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща» з метою попередження
пожеж у зоні відчуження розпочало роботи з розчищення місць майбутніх протипожежних розривів (смуг
шириною до 100 м) від дерев та чагарників. На сьогодні
це майже 15 га, або 1,5 км.
Щорічний обсяг цих робіт, запроектований лісовпорядкуванням 2016 року, становить 151,6 га (або близько 16 км).
Створення протипожежних розривів є важливою процедурою у системі протипожежного захисту лісів зони відчуження. Необхідно попередити перетворення невеликих
загорань на великомасштабну лісову пожежу для запобігання вторинного перенесення радіоактивних частинок із зони
горіння на значні відстані, можливо, навіть за межі зони відчуження.
l 1 серпня 2017 року розпочато перший етап
комплексних випробувань СВЯП-2 з імітаторами відпрацьованих тепловиділяючих збірок (ВТВЗ). Роботи
проводяться відповідно до Програми випробувань,
узгодженої Держатомрегулювання України.
««Холодні» випробування — це вихід напряму до проведення «гарячих» випробувань та введення в експлуатацію
СВЯП-2. Введення в експлуатацію нового сховища підвищить рівень безпеки зберігання відпрацьованого ядерного
палива Чорнобильської станції. Сховище розраховане на
довготривале зберігання протягом 100 років. На сьогодні
зберігання відпрацьованого ядерного палива здійснюється
у сховищі відпрацьованого ядерного палива «мокрого» типу
(СВЯП-1), термін експлуатації якого завершується у 2025
році», — повідомив голова ДАЗВ Віталій Петрук.
Нагадаємо, що початок «гарячих» випробувань СВЯП-2 з
відпрацьованим ядерним паливом заплановано на грудень
цього року.
l Зону відчуження відвідала делегація японських
фахівців у галузі моніторингу довкілля Інституту радіоекології Університету Фукусіма (Японія). Вони зустрілись з керівництвом і фахівцями ДСП «Екоцентр» для
обговорення технічних питань проекту моніторингу
малих водозборів зони відчуження.
Спільно з українцями японські фахівці провели обстеження ділянок, на яких будуть досліджуватись процеси міграції радіонуклідів водним шляхом із забруднених водозборів річок. Через кілька місяців на цих ділянках будуть створені дослідні полігони.
Візит здійснювався в рамках спільної українсько-японської науково-технічної програми «SATREPS» та проекту
«Покращення радіаційного контролю навколишнього середовища та законодавчої бази для екологічної реабілітації
радіоактивно забруднених територій».
l У липні 2017 року на території зони відчуження
фахівці Харківського національного університету ім. Каразіна проводили щорічні польові дослідження рукокрилих, зокрема кажанів. Науковці відібрали необхідні
біопроби і в лабораторних умовах перевірятимуть їх на
наявність наслідків радіаційного опромінення.
Вивчення рукокрилих відбувалося на території міста
Прип’ять, озера Азбучин та міста Чорнобиль. За словами
науковців, ці ділянки мають різний рівень забруднення — від
майже доаварійного до дуже високого. Таким чином, ці
дослідження дозволять не лише оцінити наслідки впливу
радіації, а й дослідити реакцію організму на різні дози опромінення.
У ході досліджень було вивчено понад 100 особин кажанів з 8 видів, що мешкають на території зони відчуження
(загалом тут зафіксовано існування 12 видів із 17 можливих).
Цікаво, що серед широкого видового різноманіття кажанів
на цій території можна зустріти червонокнижних представників та навіть одного з найрідкісніших у Європі видів — велетенську вечорницю.

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