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22 ГРУДНЯ — ДЕНЬ ЕНЕРГЕТИКА

ЕНЕРГЕТИКА — ЕЛІТА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ, АТОМНИКИ — ЦЕ ЕЛІТА ЕНЕРГЕТИКИ
Шановні наші атомні енергетики і ветерани галузі!
Дорогі спілчани!
Прийміть найщиріші вітання з професійним святом —
Днем енергетика! Цього дня уся країна має нагоду висловити
слова вдячності працівникам, котрі своїм професіоналізмом,
покликанням, самовідданою і мужньою працею цілодобово
виробляють стратегічний продукт — електроенергію, яка
потрібна всім, без якої неможлива життєдіяльність людини,
немислиме функціонування народного господарства. Атомники — еліта енергетики. Генерація атомних електростанцій —
основа економіки, енергетичної і національної безпеки
України. Тільки завдяки зусиллям кожного з трудівників і всього 35-тисячного колективу вітчизняних атомників держава
почасти нормально проходить «гарячі» осінньо-зимові періоди в останні роки. До того ж частка електроенергії АЕС у
структурі «Енергоринку» коливається у межах 55–62%. Спасибі вам, світлоносні! Користуючись нагодою, хочу привітати з
трудовою перемогою і висловити вдячність, зокрема, і працівникам Запорізької АЕС у зв’язку з продовженням терміну
експлуатації енергоблока №3 у цьому році. Значення події —
збережено робочі місця і віру у завтрашній день.
Безсумнівно, що альтернативи ядерній енергетиці у світовому масштабі, ні для України в осяжній перспективі немає.
Тому дуже важливо, щоб влада в особі держави оцінила
реальну ситуацію і вжила ефективних рішень і заходів, аби не
втратити стратегічну галузь, яка балансує сьогодні на межі

стратегічного ризику — власне знищення. Терміново потрібно
шукати джерела фінансування, інвестування державних АЕС,
зарплатної (соціальної) мотивації атомних енергетиків через
стимулююче тарифоутворення. Галузь потребує оновлення,
що стане уособленням оновлення ключових галузей і супровідних сфер діяльності країни. Гостротою постановки цих та
інших питань характеризувався II Пленум ЦК профспілки, що
відбувся місяць тому, учасники якого ухвалили відповідну
Резолюцію — востаннє попередження владі від атомників, що
невизначеність розвитку ядерної енергетики ще залишається, як і загроза позбутися її.
Зі свого боку Атомпрофспілка України консолідуватиме
зусилля, за активної участі організаційних ланок всіх рівнів,
усіх спілчан, та сприятиме вирішенню назрілих питань ядерної
енергетики шляхом конструктивної партнерської співпраці у
центрі і на місцях, обстоювання інтересів галузі та її працівників у більш радикальний спосіб. Профспілкова позиція —
завжди захисна і відповідальна. Так було, є і буде!
Дорогі друзі, колеги! У переддень нашого професійного
свята бажаю вам невичерпної енергії, стабільності, нових
досягнень у роботі й успіхів у всіх починаннях. Прийміть також
найкращі привітання з ось-ось прийдешніми Новим роком та
Різдвом Христовим. Здоров’я усім вам, світла і тепла у домівках, миру і благополуччя!
З повагою
Голова Атомпрофспілки України
Валерій МАТОВ

НА СТОРОЖІ ПРАВА І ЗАКОННОСТІ

ЗА ПРАВА Й ІНТЕРЕСИ ПРАЦІВНИКІВ

Справедливість як основний висновок
Володимира РУБАСА (на фото) багато працівників Хмельницької
атомної електростанції знають як кадрового, досвідченого, авторитетного фахівця, родоначальника трудової династії — на станції працюють
два його сини Роман і Тарас. У 1990 році він започаткував свою трудову
біографію на атомній слюсарем турбінного цеху, затим працював інженером групи ремонту і вже тривалий період є заступником начальника
турбінного цеху по роботі з персоналом. Окрім того, Володимира
Борисовича як порядну і доброзичливу людину, з високими моральними і діловими якостями, свого часу обирали лідером цехового профспілкового комітету, а з 1999 року він — незмінний голова комісії по трудових спорах трудового колективу атомної електростанції. Вочевидь,
що атомники більше всіх довіряють йому пост на цій громадській ниві —
забезпечувати верховенство права і законності. Володимир Борисович
вважає, що встановлення справедливості — головний принцип, за яким
звіряється правильність рішень комісії. Її діяльність заснована на публічності, відкритості, оперативності. Якщо є порушення з боку адміністрації підприємства, отже, комісія скасовує таке рішення, на наявне недотримання правил, законів з боку працівника реагує так само. «Наша
комісія працює, — стверджує Володимир Рубас, — має, скажу так, поки
що авторитет на атомній, бо люди звертаються до нас регулярно».
(Закінчення на 2-й стор.)

Фотофакти турбінного цеху
Зміну здав — зміну прийняв. Щоб пролунали такі фінальні слова,
начальники змін турбінного цеху професійно, предметно і відповідально обговорюють усі питання, пов’язані з передачею робочих змін.
На фото (зліва — направо): начальники змін — Костянтин ПРУТ
і Сергій БАГІНСЬКИЙ, Сергій БЄЛЄЦЬКИЙ і Іван ЗАХАРЧЕНКО

У кабінеті начальника турбінного цеху Анатолія Григоровича КУЦЕНКА (на фото) спортивних відзнак — не перелічити. Працюючих у цеху небагато, 178 осіб, але за кількістю отриманих нагород у змаганнях спартакіад Хмельницької АЕС й
Атомпрофспілки України — турбіністи серед кращих на підприємстві.

Профспілка готова до діалогу, але
не допустить порушень законодавства
та незаконних звільнень
30 листопада 2017 року тимчасово виконувачем
обов’язків генерального директора ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» був виданий наказ №452
«Про зміну в організації виробництва і праці та скорочення штату працівників у підрозділах ДП «СхідГЗК».
Цим наказом було передбачено з 1 березня 2018 року
введення нових організаційних структур підрозділів ДП
«СхідГЗК», ліквідацію зі структури та штатного розпису
7 підрозділів. Також заплановано виключення діючого
та введення нового штатного розпису.
8 грудня на комбінаті резня 2018 року нового кадвідбулася протокольна на- рового складу». Така «конрада, на якій був визначе- цепція» звільнення не виклюний порядок проведення чає можливості 28 лютого
заходів по запровадженню 2018 року звільнити працівзмін структури підрозділів, ника, навіть якщо його
намічені заходи та визна- робоче місце зберігаєтьчені відповідальні особи. ся, а посада з 1 березня
Цей порядок суттєво від- 2018 року буде передбарізняється від загально- чена новим штатним розго порядку, встановленого писом, що є порушенням
нормами законодавства. конституційного права праЙого реалізація у тому ви- цівника на працю. Крім того,
гляді, як це передбачаєть- адміністрація комбінату безся, істотно порушить за- підставно вважає, що може
конні права працівників ДП не застосовувати при тако«СхідГЗК».
му звільненні працівників
Зміни в організації ви- норму ст. 42 Кодексу закоробництва і праці, що плану- нів про працю про визнаються, адміністрація вважає чення переважного права на
«реорганізацією», що юри- залишення на роботі певдично неправильно. З огляду них категорій працівників.
на це планується ознайомБільше того, про таку
лення з попередженням про схему звільнення керівнививільнення всіх без ви- ки підрозділів уже відкрито
нятку працюючих до кінця повідомляють працівників.
грудня 2017 року (при цьо- Виникла реальна загроза
му поставлено завдання оз- звільнення працівників з
найомлення з попереджен- особистих мотивів, не пов’яням про звільнення навіть заних з діловими та профежінок, що перебувають у сійними якостями, в тому
декретній відпустці). Також числі, зокрема, за ознакою
передбачено 100% вивіль- віку та статі, громадської
нення ВСІХ ПРАЦЮЮЧИХ активності, особистих симстаном на 28 лютого 2018 патій тощо.
року та «формування з 1 бе- (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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Профспілка готова до діалогу, але не допустить порушень законодавства та незаконних звільнень
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
Якщо проаналізувати ситуацію, стає зрозумілим, що адміністрацією ДП «СхідГЗК»
сплановано здійснити формальну ліквідацію
всього державного підприємства. В результаті підприємство залишиться без працівників та буде здійснювати набір нового штату
без дотримання законних прав та гарантій
«звільнених».
З цього приводу на підприємстві видаються розпорядження та накази, з якими
офіційно не ознайомлюється профспілковий
комітет комбінату, що суперечить принципам соціального партнерства, нормам законодавства про проведення консультацій з
професійною спілкою про заходи щодо
запобігання звільненню, чи зведенню їх кількості до мінімуму та спільних консультацій,
щодо заходів, спрямованих на сприяння
працевлаштуванню працівників, які вивільняються (ст. 49-4 КЗпП, п. 6.1.2. Галузевої

угоди на 2017–2018 роки, п. 6.3 Колективного договору підприємства).
Окрім цього, майже щоденно відбуваються наради з питань наступного скорочення чисельності та штату, про які
профком первинної профспілкової організації ДП «СхідГЗК» не повідомляється та
участі в яких, відповідно, не бере. На вже
згадувану нараду 8 грудня 2017 представники профкому також не були запрошені, незважаючи про домовленість,
досягнуту напередодні на спільному засіданні адміністрації та профкому.
Грубе порушення закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» в частині прав профспілкової організації у разі проведення на підприємстві змін
в організації виробництва і праці представники адміністрації мотивують тим,
що наради мають суто технічний характер
і участь членів профкому в них не передбачена.

НАГОРОДИ

Профком не зможе погодитися із звільненнями працівників, що будуть проводитися за процедурою, що порушує їхні законні
права та інтереси. На жаль, не вдалося
досягти порозуміння з юристами комбінату
щодо правових основ заходів, що здійснюються адміністрацією. А це могло би зупинити неправомірні рішення та дії. Тому в ситуацію змушені були втрутитися керівництво та
правова служба Атомпрофспілки.
У результаті наполегливих дій та обґрунтованої на нормах закону позиції 15 грудня
2017 року первинною профспілковою організацією ДП «СхідГЗК» було отримано листа
від т.в.о. генерального директора комбінату,
в якому повідомляється про скасування розпорядження від 11 грудня 2017 року №223
«Про вручення працівникам підприємства
попередження про вивільнення». Також у
листі зазначено, що процедура змін в організації виробництва і праці та скорочення
штату і чисельності працівників на підприєм-

стві буде здійснюватися у суворій відповідності та неухильному дотриманні вимог
законодавства з обов’язковим залученням
до всіх заходів стосовно скорочення працівників представників ППО ДП «СхідГЗК».
Окрім цього, на необхідність дотримання
вимог ст. 42, 49-2, 43 Кодексу законів про
працю при запровадженні заходів стосовно
скорочення чисельності та штату працівників
наголошено у листі генерального директора
державного концерну «Ядерне паливо»,
направленому т.в.о. генерального директора комбінату.
Атомпрофспілка та первинна профспілкова організація ДП «СхідГЗК» наголошують, що використають усі надані законом,
Галузевою угодою та Колективним договором ДП «СхідГЗК» права та засоби і не допустять порушень законодавства та незаконних звільнень. Профспілковий комітет
ППО ДП «СхідГЗК» готовий до конструктивного діалогу.

НА СТОРОЖІ ПРАВА І ЗАКОННОСТІ

Справедливість як основний висновок

Визнання світового рівня
Нещодавно у центральному
офісі НАЕК «Енергоатом» очільник ВАО АЕС Жак Регальдо вручив генеральному директорові
Рівненської АЕС Павлу Павлишину нагороду Всесвітньої асоціації операторів АЕС за особистий внесок у забезпечення
ядерної безпеки.
Генерального директора Рівненської АЕС Павла Павлишина відзначено спеціальною нагородою
«WANO NUCLEAR EXCELLENCE
AWARD 2017» за особливі досягнення в атомній енергетиці. Нагорода
свідчить про значний внесок керівника РАЕС у загальну безпеку світової ядерної промисловості, розвиток культури безпеки в
атомній галузі та визнання його лідерського внеску в розвиток високих стандартів світової атомної енергетики.
Нагорода «WANO NUCLEAR EXCELLENCE AWARD» була
заснована у 2002 році з ініціативи Голови Ради Керуючих
ВАО АЕС Зака Пейта. Вручається вона раз на два роки особам, які зробили значний внесок у розвиток ядерної галузі
та в забезпечення успішної роботи атомних електростанцій, що експлуатуються організаціями-членами ВАО АЕС.
За час існування нагороди її отримали лише 59 осіб.
Дякуючи за нагороду, генеральний директор РАЕС
Павло Павлишин зазначив: «Безумовно, мені дуже приємно,
адже це визнання світового рівня. Однак ця нагорода — не
тільки моя особиста заслуга. За нею стоїть велика щоденна
праця колективів Рівненської АЕС та НАЕК «Енергоатом».

ЗАЕС — надійний друг ветеранів

Генеральний директор
Запорізької АЕС Олександр Остаповець нагороджений Запорізькою
облдержадміністрацією,
обласною радою та Запорізькою обласною організацією ветеранів України
за активну участь у телемарафоні «Пам’ять», вагому роботу у сфері соціального захисту старшого
покоління і патріотичного
виховання молоді.
Почесну місію вручити
нагороду генеральному директору найбільшої АЕС
Європи виконала голова
шеститисячного колективу

Енергодарської міської організації ветеранів війни та
праці Надія Іванісова, наголосивши, що Запорізька
АЕС була і залишається для
ветеранів Енергодара надійним другом.
У свою чергу, приймаючи нагороду, Олександр Анатолійович підкреслив, що
вона належить всьому трудовому колективу Запорізької АЕС: «Усі заходи, в тому
числі і благодійні, відбуваються з ініціативи персоналу, профспілкового комітету і профактиву — завдяки ініціативності, активності
та щирому бажанню допомогти».
Телемарафон «Пам’ять»
проводиться в Запорізькій
області вже протягом 20 років. Участь у ньому беруть
підприємства, приватні підприємці, депутати та представники органів влади, всі
небайдужі жителі області. Кошти, зібрані в рамках
благодійної акції, розподіляються, в першу чергу, госпіталям і лікарням, а також
ветеранським організаціям.

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
— Наведіть, будь ласка, свіжий приклад.
— Ось конкретно (Володимир
Борисович відкрив Журнал реєстрації
звернень). У 2017 році надійшла заявка
від провідного інженера Д.І. з приводу
того, що як депутат місцевої (селищної)
ради він такого-то дня виконував свої
депутатські повноваження, відповідно
був звільнений від основної роботи, але
йому не оплатили за той день. По суті
звернення комісією було направлено
запит до Міністерства юстиції України,
згідно з роз’ясненням якого це питання
було закрито, причому не тільки по
цьому заявнику, бо на атомній багато
працівників мають такий депутатський
статус. Одне слово, був підготовлений
на підприємстві відповідний наказ, що
у разі виконання своїх депутатських
обов’язків таким працівникам оплачується середня заробітна плата за
визначений період.
Торік, наприклад, до комісії надійшло 11 звернень, одне з яких було вирішено на користь працівника, інше — від
дозиметриста, навпаки, тут відстояла
свої права адміністрація цеху. Якщо
докладніше, у робочій шафочці цього
дозиметриста виявили речі, які було
заборонено проносити у зону суворого
режиму. Через це його відсторонили
від роботи, але робітник не погоджувався з цим. Перевіривши всі надані

документи, комісія прийняла рішення,
що адміністрацією цеху було дотримано вимог відповідних нормативних
актів і правил, а з боку працівника
здійснено порушення.
Знаєте, наша робота цим не обмежується. Траплялися такі звернення,
що ми розглядали їх за межами наших
повноважень, навіть «доходили» до
Києва, до Конституційного Суду. Бо на
окремі рішення нашої комісії, наприклад, не погоджується адміністрація,
тоді вона подає заяву про вирішення
трудового спору в суд, є також рішення, з яким не погоджується заявник, і
він теж позивається до суду. Одне
слово, практикуються у нас і судові
засідання. Принагідно розкажу цікаву
історію. Працював на атомній такий
собі Ковальчук В. Із вирішенням питання, з яким він звернувся до комісії, а це
ще було у 2007 році, відверто кажучи,
ми довго мусолилися. Річ у тому, що він
заочно навчався, це вже потому тільки
з’ясувалося, в одній із академій саме на
юридичному факультеті. Так от він
добивався, був упевнений у своїй правоті, наполягав, щоб йому до «учнівських» відпусток зараховували додатково і дні за роботу зі шкідливими та
важкими умовами праці як при оформленні основної (звичайної) відпустки. І
ми, так би мовити, пройшли всі «правові» щаблі — спочатку була комісія по
трудових спорах, потім він позивався
до місцевого суду, далі — в обласний і

дійшли аж до столичної судової інстанції. Знаєте, чим він нас заінтригував —
на підставі всіх таких звернень до судів
і самих судових процесів він захистив
свою дипломну роботу, тобто свідомо
використав цю позовну справу собі на
користь, хоча й не виграв її.
— Володимире Борисовичу, що в
роботі комісії найприємніше, а що,
навпаки, викликає почуття досади?
— Відрадно, коли, наприклад, розглянувши документи сторін, справа не
доходить до написання заяви на рівні
адміністрації атомної електростанції,
цехового профспілкового комітету
тощо. Тобто питання врегульовується,
так би мовити, на усному етапі, і ми
такою можливістю намагаємося неодмінно скористатися. І дуже шкода, коли
людина провинилася і понесла за це
об’єктивне покарання, так, але вона не
проймається тим, чому вона це зробила, а намагається вишукати прогалини
у підготовці адміністрацією документів
про її порушення. Отже, якщо не можемо знайти порозуміння сторін — теж
дуже прикро. Звичайно, ми докладаємо зусиль, щоб такі ситуації вирішити.
Залишається додати, що комісія
налічує 15 осіб, паритетно: 50 відсотків
— це інженерно-адміністративний персонал і стільки ж — представники робітничих професій (слюсарі, водії, дезактиваторники та ін.).
Спілкувався і фотографував
Микола ВАРЧИН

ПРОФЕСІЙНА РОБОТА СПІЛЧАН

Удостоєні звання «Заслужений працівник ЮУАЕС»
На Южно-Українській АЕС за добросовісну працю заступник
головного інженера з продовження строку експлуатації, технології та
інжинірингу Ігор Кравченко, провідний інженер з обслуговування систем регулювання парових турбін служби налагодження та випробування обладнання Анатолій Івановський і старший телефоніст цеху
диспетчерсько-технологічного управління Раїса Чорна удостоєні
звання «Заслужений працівник ЮУАЕС».
Професіоналізм южно-українських
атомників дозволяє підтримувати високий рівень культури виробництва, слугує
гарантією безпечної та надійної експлуатації енергоблоків Южно-Української АЕС,
що забезпечує електроенергією декілька
регіонів України.
Ігор Кравченко працює на підприємстві майже 35 років. Пройшов усі щаблі
професійного зростання — від оператора
спецводоочищення реакторного цеху №1,
куди був прийнятий відразу після закінчення Одеського політеху, до заступника
головного інженера. На цій посаді працює
11 років. Брав активну участь у продовженні строку експлуатації перших двох
южно-українських енергоблоків. Вважає,
що запорукою успішного результату будьякої діяльності є професійна наполегливість, бажання розбиратися в деталях і
чітке розуміння наслідків, до яких можуть
призвести помилкові дії.
Анатолій Івановський — фахівець з
автоматичних систем регулювання турбіни, турбоживильних насосів. У колективі,
де він працює вже 35 років, його вважають кращим у своїй справі і називають
людиною, яка розуміє та відчуває турбіни.
Системи регулювання, які він обслуговує,
є одними з основних за ступенем важливості в забезпеченні роботи енергоблоків. Усі ремонтні та реконструктивні роботи на цьому обладнанні проходять за його
безпосередньої участі. «Якщо комусь
здається, що працювати 35 років на одному місці може набриднути, то ні, не може,

— упевнений Анатолій Івановський. —
Тому що устаткування розвивається,
міняється. Сьогодні — це абсолютно інші
системи. Електронна, механічна та гідравлічна частини доведені до ідеалу, працюють без збоїв. Усе розвивається безпосередньо в процесі експлуатації і нам
доводиться удосконалюватися разом з
обладнанням».
Більше трьох десятиліть на ЮжноУкраїнській АЕС працює і Раїса Чорна. На
підприємство прийшла учнем-стажистом у 18 років — відразу по закінченні
десятирічки. Стояла біля витоків створення телефонного зв'язку та комутатора атомної станції. Виховала не одне
покоління телефоністів. Вона згадує, що
спочатку працювати було складно — на
зорі її кар’єри вводили до лав діючих
енергоблок №1. За зміну доводилося обслуговувати до 500 дзвінків і відповідальність за те, щоб змогли поспілкуватися
два фахівці в різних кінцях країни, лежала
саме на телефоністах. Раїса Чорна колись обрану професію жодного разу не
змінювала, і головним у житті вважає
вміння знайти себе, своє покликання.
Тільки так, на її думку, можна досягти
досконалості.

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

Семінари для молодіжного профактиву
Для молодого працівника атомної станції
важливо не тільки бути кваліфікованим, всебічно обізнаним, а й уміти спілкуватися, комунікувати. Відтак саме комунікаціям, міжособистісним і публічним, присвячена серія
навчальних семінарів для молодіжного профактиву Рівненської АЕС, яка стартувала цієї
осені.
Курс лекцій для організації молоді первинної
профспілкової організації Рівненської АЕС (ОМ
ППО ВП РАЕС) розробив юрист Центрального
комітету Атомпрофспілки Ігор Чулюк. Він же виступив у ролі лектора. Два заняття вже відбулися у
навчально-тренувальному центрі. Учасники —
члени Ради організації молоді та активісти — вчилися аргументовано і переконливо викладати свої
думки як під час професійної діяльності, так і в
повсякденному житті.

Голова організації молоді Євгеній Бураков підкреслив, що профспілкове навчання є одним з
пріоритетних напрямів діяльності ОМ, адже цього
року склад ради суттєво оновився.
«Хочу подякувати Ігорю Георгійовичу за цікавий курс, первинній профспілковій організації та
навчально-тренувальному центру Рівненської АЕС
за всебічну підтримку. Вважаю таке навчання змістовним і дуже корисним», — наголосив Є. Бураков.
Прикметно, що постійним учасником семінарів
став голова профспілкового комітету Іван
Мельник. Іван Михайлович переконаний, що успіх
досягається через наполегливу працю, самоосвіту
і самовдосконалення. Тому готовий всіляко підтримувати молодіжні ініціативи, спрямовані на
розвиток.
Іванна КОВБ
Фото Олександра КИЛЮШИКА

РАЦІОНАЛІЗАТОРСТВО — УСПІШНИЙ МЕТОД
ВИРІШЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ЗАВДАНЬ

Труднощі — стимулюють
Робота служби централізованого ремонту технічних
засобів автоматизованих систем управління технологічними процесами цеху теплової автоматики і вимірювань
Запорізької АЕС не обходиться без раціоналізаторства.
«Раціоналізаторські рішення, лювання та дистанційного упякі зафіксовані на папері доку- равління.
ментально, — це лише частина
Згідно з керівництвом з екснашої роботи. Для вирішення плуатації, виконавчі автомати пепоставлених завдань необхідний ревіряються вручну. Шляхом ручнестандартний підхід. Тому ми них перемикань створюються
постійно зайняті розробками або аварійні для пристрою режими і
доробками, пошуками методів, перевіряється його реакція. Роаналізом. У результаті вибира- бота в такому неефективному
ється найбільш оптимальний режимі забирає багато часу, тому
шлях. А труднощі лише стимулю- був створений спеціальний стенд
ють», — розповів інженер-елект- автоматичної перевірки. Тепер
ронник служби Андрій Джура.
достатньо виконати попередні
Вирішення нестандартних налаштування, і перевірка крок
завдань дозволяє раціоналізато- за кроком виконується в автомарам відчути максимальну затре- тичному режимі.
буваність на виробництві. У вік
Ще одне нововведення стомікропроцесорних технологій сується стенда для перевірки
промислові пристрої теж повинні блоків управління виконавчими
йти в ногу з часом. Цим і обумов- механізмами. Стенд заводу-вилений інтерес раціоналізаторів робника дозволяє робити лише
до новинок у своїй сфері, які перевірку, видаючи результат —
можна застосувати в роботі.
«придатний» або «не придатний».
Завдяки можливостям су- Було потрібне обладнання, яке б
часних мікроконтролерів і їх більш детально контролювало
вмілому застосуванню було ви- роботу модулів. У результаті був
рішено чимало завдань. Одним створений стенд, який працює
з них є розробка і введення в під управлінням комп’ютера. А
експлуатацію стенда з перевір- оскільки програмне забезпеченки виконавчих автоматів, які ня розробляється самостійно,
експлуатуються в обладнанні можна постійно удосконалювати
системи автоматичного регу- алгоритми діагностики.

ДОБРОЧИННІСТЬ АТОМНИКІВ

Не тiльки прояв милосердя
Доброта і милосердя — два крила, на яких
тримається людство. Щороку 3 грудня у світі
відзначається Міжнародний день інвалідів.
Цей день є нагадуванням усім нам про турботу
і милосердя до ближнього. Кожна людина унікальна, неповторна, її треба любити і берегти
такою, якою вона є.
У Нетішині проживає 170 дітей-інвалідів. Це
досить велика кількість для такого невеликого
міста. Головне для таких дітей, щоб поруч із ними
були не тільки їхні рідні, а й чуйні і щиросердечні
люди, які зможуть розділити чужий біль, підтримати у важку хвилину, розрадити в горі й біді.
Напередодні Міжнародного дня інвалідів у
Палаці культури творчі працівники закладу
спільно з членами комісії по роботі з дітьми і
шефській роботі профкому Хмельницької АЕС
провели для дітей святковий захід. На запрошення комісії у гості до нетішинських дітей приїхали підшефні — вихованці Берездівської школи-інтернату.
Лунала весела музика, танцювальні та вокальні
колективи дарували дітям гарний настрій, а справжній Карлсон (режисер закладу С.В.Степанюк) не
залишив без уваги жодну дитину, провівши безліч
конкурсів і розваг. Дітки брали активну участь у
конкурсах, за що отримали солодкі призи. Невеличкі подарунки, в міру наших можливостей,
чекали дітей і після закінчення заходу.

Людським теплом і добротою зігріваються
серця, тому дуже важливо нам усім навчитися частіше дивитися в очі дитини. Адже в її очах — її
життя, її душа, і в наших силах зробити так, щоб ці
очі були радісними.
Ріта ГРИЦАЄНКО,
член комісії профкому ХАЕС по роботі
з дітьми і шефській роботі

«Назустріч дитячим мріям»
Колектив Рівненської АЕС
регуляро організовує та активно долучається до різнопланових соціальних ініціатив.
Однією з найзворушливіших
стала допомога вихованцям
інтернату та дітлахам, які опинились у складних життєвих
обставинах.
2017 рік став особливо плідним на добрі справи від атомників. Окрім традиційних передноворічних благодійних акцій, було
організовано збір коштів до Дня
знань для вихованців Чудельської школи-інтернату №1. Дітисироти та напівсироти закладу
отримали іменні сюрпризи та
солодощі. Також представники
цехів РАЕС забезпечили школу-інтернат запасами побутової хімії,
паперу, мультифункціональним

принтером, самокатами, роликовими ковзанами, пенібордами, картинами-розмальовками,
гравюрами та не одним десятком книг художньої й науковопопулярної літератури.
Щорічний благодійний поклик
працівників Рівненської електростанції й далі продовжує набирати
обертів. Уже розпочалася чергова
передноворічна благодійна акція
«Назустріч дитячим мріям», яка
триватиме до 26 грудня. Географія
допомоги від атомників РАЕС
постійно розширює свої горизонти. Тому напередодні свят свої
листи з найпотаємнішими бажаннями пишуть не лише діти-сироти
Чудельської спеціалізованої школи-інтернату, а й діти міста-супутника Рівненської АЕС, які перебувають на обліку служби у справах

дітей виконавчого комітету Вараської міської ради, як такі, що
опинились у складних життєвих
обставинах та потребують допомоги.

АТОМНІ НОВИНИ-2017: ВАЖЛИВО

l Україна поставила перед собою
амбітні цілі у рамках стратегії сталого
розвитку до 2030 року, а державні підприємства, як флагмани впровадження
реформ, мають своїм прикладом показати рух країни на шляху досягнення сталого розвитку. Просуванню Цілей сталого
розвитку ООН серед громадських організацій, державних компаній, великого, середнього та малого бізнесу був присвячений
Future Business Forum, організований Мережею глобального договору ООН в Україні.
У рамках заходу НАЕК «Енергоатом» презентувала свій внесок у досягнення та просування Цілей сталого розвитку ООН.
Зокрема, Енергоатом спільно з ПАТ «Укрзалізниця» розробили та анонсували меморандум з підвищення корпоративної
соціальної відповідальності, відкритості та
підзвітності державних підприємств, що
пропонується для обговорення і підписання
українськими державними підприємствами.
Під час заходу координатор проекту, заступник директора Центру зовнішніх інформаційних комунікацій НАЕК «Енергоатом» Данило
Лавренов розповів про основні здобутки у
сфері корпоративної соціальної відповідальності та представив цілі, яких Енергоатом
хоче досягти у сфері сталого розвитку в найближчому майбутньому: «Сьогодні Компанія
своїм прикладом доводить, що державні під-

приємства в Україні можуть працювати не
тільки ефективно, а й прозоро та відповідально, роблячи внесок в економічне зростання, збереження клімату, дбаючи про
регіони своєї присутності, сприяючи розвитку власних працівників та суспільства».
l У рамках технічної наради, яка відбулась на Рівненській АЕС, обговорено питання можливої співпраці у сфері
ядерної енергетики з компанією Westinghouse Electric Company. В обговоренні взяли участь головний інженер РАЕС,
його заступники, керівники структурних
підрозділів електростанції та представники шведського відділення Westinghouse Electric Sweden AB.
Ознайомчу презентацію про діяльність
компанії Westinghouse Electric Sweden AB, її
основні напрями, набутий досвід та досягнення провели її представники — директор з
роботи із замовником (ринки ВВЕР) Сеппо
Корхонен, менеджер з продукції Зоран Вуйіч
та менеджер з розвитку бізнесу київського
офісу Олександр Рихло.
Як зазначив Сеппо Корхонен, серед
основних напрямів діяльності Westinghouse в
Україні, окрім виготовлення та поставки
ядерного палива, компанія впроваджує низку інших проектів. Зокрема, на енергоблоках
1, 2 Южно-Української АЕС реалізовується
проект з фільтрованого скиду тиску з гер-

мооболонки, а на чотирьох енергоблоках
ЗАЕС тривають роботи за проектом щодо
провадження систем післяаварійного моніторингу (ПАМС) та моніторингу концентрації водню. Також компанія Westinghouse є
учасником реалізації одного із важливих
проектів, який нині входить до числа найпріоритетніших завдань Енергоатома —
«Енергетичний міст «Україна-Європейський
Союз», яким передбачено експорт електричної енергії з енергоблока №2 Хмельницької АЕС до країн ЄС. Європейський
фахівець висловив сподівання щодо плідної
співпраці зі спеціалістами Рівненської АЕС у
майбутньому.
Окрему увагу було приділено питанню
диверсифікації джерел постачання ядерного
палива на РАЕС.
l Держпідприємство НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих
атомних електростанцій України, у січнілистопаді 2017 року збільшило дохід від
реалізації електроенергії порівняно з
аналогічним періодом 2016 року на 9,4%
— до 41,937 мільярда гривень, йдеться у
звіті Компанії.
Розрахунки оптового ринку електричної
енергії за відпущену «Енергоатомом» електроенергію за 11 місяців 2017 року становили
38,843 мільярда гривень (92,6%), недоплата
— 3,093 мільярда гривень.

У звіті зазначається, що заборгованість
держпідприємства «Енергоринок», оператора оптового ринку електроенергії України,
перед «Енергоатомом», з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії,
становить 12,958 мільярда гривень.
Вироблення електроенергії Компанією
за січень-листопад поточного року збільшилася порівняно з січнем-листопадом 2016
року до 78,059 мільярда кВт-год з 72,954
мільярда кВт-год. За звітний період частка
«Енергоатома» в обсязі виробництва електроенергії становить 55,5%.
l Дію Колективного договору ДП
НАЕК «Енергоатом», укладеного на 2017
рік, продовжено і на 2018 рік. Відповідне
Спільне рішення працедавця і профспілкового комітету Компанії було підписано
30 листопада 2017 року. Крім того, Спільним рішенням №1843 відновлено з 1 грудня
2017 року одноразову грошову виплату працівникам НАЕК «Енергоатом» у зв’язку з
виходом на пенсію, яку було призупинено на
початку цього року. Нарахування та виплати
здійснюватимуться у січні 2018 року відповідно до пункту 7.15 Колективного договору
Компанії і розділу 2 «Положення про одноразову грошову виплату працівникам при
звільненні з ДП НАЕК «Енергоатом» та його
профспілкових органів у зв’язку з виходом
на пенсію».

Захищати інтереси членів профспілки, підвищувати її імідж, зміцнювати солідарність і єдність — це основа і сила профспілки

4

21 грудня 2017 року
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КОНКУРС ПЛАКАТІВ НА ЗАЕС

ПАМ’ЯТЬ І БІЛЬ

Тема — культура безпеки

Лопаті гелікоптера Мі-8

На ЧАЕС знайшли частину гелікоптера,
який зазнав аварії у 1986 році

Катастрофа гелікоптера. Фото Віктора ГРЕБЕНЮКА

НАГОРОДА КОЛЕЗІ-АТОМНИКУ

На початку грудня під
час демонтажу настилу післяаварійної легкої покрівлі машинної зали блока
№4 було виявлено частину хвостового оперення з
обламаними елементами
рульового гвинта гелікоптера Мі-8, який зазнав аварії у 1986 році в ході робіт з
ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС.
Зараз вивчається можливість вилучення і дезактивації
елемента хвостового оперення для використання як музейного об’єкта.
Нагадаємо, що увечері 2
жовтня 1986 року під час обробки даху блоків другої черги

Пам’ятник загиблим пілотам.
Фото Валерія НОВІКОВА

ЧАЕС (проливання клейовою
сумішшю горизонтальних поверхонь) гелікоптер Володимира Воробйова через відсутність на тросі висотного крана
сигнальної рейки зачепив лопатями трос і впав на землю.
Всі члени екіпажу загинули.
Загиблим пілотам Володимиру Воробйову, Олександру Юнгкінду, Леоніду Христичу
та Миколі Ганжуку встановлено пам’ятник поруч з вертолітним майданчиком у Чорнобилі.
За матеріалами сайту ДСП
«Чорнобильська АЕС»

На Запорізькій АЕС відбувся конкурс плакатів
на тему «Культура безпеки». Переможцем відразу
в двох номінаціях «Кращий плакат з культури безпеки — 2017» та «Кращий плакат — попередження»
стала Надія Балицька (цех теплової автоматики і
вимірювань). У номінації «Кращий сатиричний плакат» перемогла Наталія Чернофостова (електричний цех), а в номінації «Краще художнє виконання»
— Олег Скачок і Тетяна Кравець (цех радіаційної
безпеки).
«Якщо у минулі роки 18 творчих робіт. Комісія
плакати були більш різно- оцінювала плакати, врапланові, то цього року в ховуючи оригінальність,
плакатах з культури без- композиційне рішення і
пеки більше конкретики, рівень художнього викоспрямованої на принципи нання.
та підходи до розвитку
культури безпеки. Всі плакати якісні та інформативні.
Дотримані всі завдання і
вимоги. Такий єдиний підхід представлено вперше.
Тому багато плакатів можна
використовувати як наочну
агітацію і при навчанні на
робочих місцях, і в навчально-тренувальному центрі
станції», — підбив підсумок
конкурсу плакатів з культури безпеки начальник управління кадрів Володимир
Черноляхов.
Цього року вісім підрозділів Запорізької АЕС
представили на суд журі

27-Й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ ПРОБІГ «ДЕНЬ ЕНЕРГЕТИКА»

Задля здоров’я і довголіття

Про роботу РАЕС —
професійно та оперативно
За вагомий особистий внесок у розвиток атомної енергетики працівник Рівненської АЕС — начальник управління
інформації та зв’язків з громадськістю
Петро Кратік нагороджений знаком «Відмінник атомної енергетики».
Наказ про нагородження підписаний до
дня його 60-річчя президентом Компанії
Юрієм Недашковським. Почесну відзнаку
провідному спеціалісту вручив особисто
генеральний директор підприємства Павло
Павлишин.
Трудовий шлях на електростанції Петро
Кратік розпочав у 1984 році на посаді електромонтера в електричному цеху, де підійнявся кар’єрними сходами до начальника
дільниці. Пізніше був переведений на посаду директора комбінату непрофільних виробництв. У 1997 році створив та очолив
телерадіокомпанію «Рівне-атом» (теперішня назва — телеканал «Енергоатом»). З
2011 року Петро Кратік очолює управління
інформації та зв’язків з громадськістю
Рівненської АЕС, яке об’єднує газету
«Енергія», студію телерадіомовлення та
прес-центр.
Під безпосереднім керівництвом Петра
Федоровича розроблено новий веб-сайт
РАЕС; вдосконалено газету «Енергія»; впроваджено віртуальну екскурсію електростанцією в інформцентрі «Полісся»; налагоджено
роботу з громадськістю та ЗМІ; випущено
художні видання «РАЕС. Поступ до майбутнього» та «РАЕС: 40 років надій і звершень»,
фотоальбом «Рівненська АЕС: перлина Поліського краю», а також різноманітні іміджево-презентаційні матеріали. З метою популяризації атомної енергетики та професії
атомника, профорієнтації молоді за участю
П. Кратіка було дано старт новому соціальному проекту «Ядерна школа РАЕС», який сьогодні успішно реалізовується на майданчику
електростанції.

2 грудня, традиційно об
11 годині на площі біля ПК
«Енергетик», 228 бігунів (з них
152 — діти та 76 — дорослі) з
17 міст Миколаївської, Одеської, Херсонської, Кіровоградської, Полтавської, Київської,
Дніпропетровської, Запорізької областей та республік
Молдова і Білорусь, віком від
6 до 73 років, стартували в
27-му легкоатлетичному пробігу напередодні професійного свята енергетиків.
На дистанції 3 км у дітей в
трьох вікових групах перемогли:
Маша Боброва (м. Миколаїв),
Женя Ткаченко (м. Гайворон),
Ганна Кузьменко (м. Миколаїв)
серед дівчат та Артем Ткаченко
(м. Южноукраїнськ, СШ №2),
Андрій Тінкован, Богдан Кондрашов (обоє — м. Миколаїв) серед
хлопців.
Серед жінок на дистанції 6 км
перемогу здобули Тетяна Кравченко (м. Олешки), Ольга Семіченко (м. Ізмаїл) та Альона
Кислиця (м. Южноукраїнськ), а
серед жінок-ветеранів на дистанції 3 км — Наталія Туріщева
(м. Олешки).

У чоловіків-ветеранів дистанцію 6 км найшвидше здолали Сергій Суровцев (м. Дніпро),
Дмитро Мешевський (м. Жовті
Води) та Микола Праслов (с. Прибужжя).
Абсолютним переможцем
серед чоловіків на дистанції 12 км
став Юрій Грицак (м. Миколаїв), а
в своїх вікових групах — Анатолій
Бондаренко (м. Жовті Води) та
Ігор Кравченко (м. Ізмаїл).
Серед клубів любителів бігу
перемогу здобули бігуни КЛБ
«Ритм» (м. Жовті Води), а Кубок
«За масовість» вчергове отримали учні ЗОШ №3 Южноукраїнська
(директор О.М. Кокол).
Атомпрофспілка вперше з
цього року нагороджує кубком
«Приз пам’яті Владилени Кокіної»
(вона пішла з життя у березні
2017-го у 90 років) — відомої в
державі ветерана бігу, яка була
неодноразовою учасницею нашого пробігу. Призи пам’яті були
вручені жінці-ветеранці Прасковії
Козловській з м. Жовті Води та
абсолютній переможниці серед
жінок Тетяні Кравченко (м. Олешки). Кубки наймолодшому та най-

старшому учаснику пробігу отримали Ганна Самойленко (6 років)
та Микола Праслов (73 роки).
Учасники та організатори
пробігу подякували спонсорам
змагань — Атомпрофспілці України та міській владі, а також КЗ
«Южноукраїнська міська лікарня»,
загону поліції та громадському
формуванню з охорони порядку
(керівник А.С. Дікусар) і висловили надію зустрітися через рік на
черговому пробігу.
О.БУРЦАЙЛО,
головний суддя пробігу

СЕРЕДНІ ЗАРПЛАТИ В УКРАЇНІ І ЄВРОПІ

Наша страна с показателем в 190 евро остается аутсайдером
Украина остается страной с наименьшей средней зарплатой в Европе. В среднем украинец получает после вычета
налогов — 190 евро.
Для сравнения, в других странах: Польша
— 748 евро; Словакия — 722 евро; Турция —
528 евро; Румыния — 517 евро; Россия — 474

евро; Беларусь — 320 евро; Грузия — 293
евро; Молдова — 216 евро.
«Наибольшие средние зарплаты в Европе
в Монако — 5225 евро и в Швейцарии — 4421
евро. Ну и не надо забывать, что в Украине
наибольшая доля теневой экономики в Европе
да и по зарплате в конвертах также будем

лидерами», — отметил экономист Владимир
Компаниец.
Средняя номинальная заработная плата
штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2017 года составила 7377 грн, увеличившись по сравнению c октябрем прошлого года на 37,9%.

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