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23 СІЧНЯ 1992 РОКУ — ДЕНЬ ЗАСНУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Атомпрофспілковий
рік: офіційний літопис
головних подій

Дорогі спілчани!
З нагоди 26-ї річниці утворення Атомпрофспілки
України, яку ми відзначаємо 23 січня, прийміть найщиріші
вітання і найкращі побажання профспілковим працівникам
та профактивістам бути завжди вірними своєму покликанню захищати людину праці і пишатися цим. Наша спільна
робота у 2017 році, взаємодія із соціальними партнерами,
незважаючи на соціально-економічні складнощі, реформаторські процеси у країні, потребували від Центрального
комітету профспілки і його Президії, об’єднаних і первинних організацій значних зусиль, своєчасного й адекватного
реагування на виклики і загрози, щоб не допустити погіршення становища працівників, стабілізувати діяльність трудових колективів.
Профспілкові вимоги до органів влади про вирішення
гострих проблем ядерної енергетики через геть обмежений енерготариф, необхідність істотного підвищення
заробітної плати працівникам атомно-промислового
комплексу, Чорнобильської зони відчуження, боротьба за
продовження ДП «СхідГЗК» спеціального дозволу на
користування надрами, за відновлення права працівників
на пільгову пенсію за Списками №1 і №2, привернення
уваги владних інституцій на місцях до проблем спеціалізованих медико-санітарних частин, активізація багатьох
інших питань знаходили своє відображення у порядку
денному кожної організаційної ланки. Вони були у центрі
уваги учасників VI З’їзду, II Пленуму ЦК профспілки, які
підтвердили віру у наш потенціал, наполегливість і принциповість, активність і вміння, самовідданість і відповідальність у подоланні труднощів на шляху до гідного
життя працівників. Повсякчас цьому сприяє діяльна
участь профорганізацій усіх рівнів у пошуку нових форм і
методів внутрішньоспілкової роботи, виконанні Статутних обов’язків та повноважень, навчанні працівників
профспілкових органів та активу. Все це, а головне —
єдність і солідарність дій, утверджує довіру до профспілки як організації соціального захисту спілчан.
Дорогі друзі, колеги! Глибока шана вам за вашу щоденну невтомну працю. Здоров’я всім, миру, щастя і родинного
достатку. Нехай цей День народження профспілки ще тісніше згуртує нас задля блага наших спілчан, в ім’я розвитку
профспілки й зміцнення всієї України!
Зі щирою повагою
Голова Атомпрофспілки України
Валерій МАТОВ
ОФІЦІЙНО

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Урядовий комітет з питань економічної,
фінансової та правової політики, розвитку
паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури,
оборонної та правоохоронної діяльності
Про проект розпорядження стосовно
передачі майна ДП НАЕК «Енергоатом»
Урядовим комітетом планується розглянути проект розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про передачу цілісного майнового комплексу
державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в управління Кабінету Міністрів України» (пункти 5.2.
порядку денного засідання комітету 12.01.2018 р.).

Атомпрофспілка, яка представляє інтереси трудового колективу Компанії,
категорично вимагає відхилити цей проект через його повну невідповідність
законодавству України у сфері використання ядерної енергії і радіаційної безпеки, а також міжнародним зобов’язанням держави, зокрема щодо реалізації
гарантій МАГАТЕ на об’єктах атомної енергетики.
У разі погодження проекту Атомпрофспілка для забезпечення ядерної
безпеки буде змушена вжити заходів для недопущення передбаченої передачі, залучивши при цьому допомогу міжнародного співтовариства.
Як репрезентативна сторона соціального діалогу на всеукраїнському
рівні вимагаємо проведення негайних консультацій стосовно подальшого підпорядкування ДП НАЕК «Енергоатом».
Голова Атомпрофспілки
В.О. Матов
м. Київ, 12 січня 2018 року. №10/13

ЦФСК «АТОМ УКРАЇНИ»: МАСОВІСТЬ, ЗДОРОВ’Я, ВОЛЯ ДО ПЕРЕМОГИ

23 січня 2017 року
Професійній спілці працівників атомної енергетики
та промисловості України
виповнилося 25 років від
дня народження. За чверть
століття, сповненого усіляких подій і справ, радощів
і турбот, Атомпрофспілка України постійно підтверджувала життєспроможність, тверду позицію і
потенційні можливості в
обстоюванні трудових прав
та інтересів працівників, у
піднесенні на рівень сучасних вимог внутрішньоспілкової демократії, зміцненні
організаційно-фінансової
структурованості, посиленні роботи власне виборних
профспілкових працівників та активу з виконання
Cтатутних вимог, здійснення практичних заходів відповідно до базового закону
України про профспілки.
Від початку заснування Атомпрофспілка України
послідовно і наполегливо
через соціальне партнерство, колективні дії привертає увагу органів державної
влади й управління до стану
справ у стратегічно важливих сегментах виробництва — ядерній енергетиці та
атомній промисловості, супровідних сферах діяльності, включаючи Чорнобильську зону відчуження,
на підприємствах і в організаціях різних галузей, які
перебувають на обслуговуванні профспілки. До честі профспілки, хоч би якими були складнощі, свята
справа і мета її діяльності
є незмінними — захищати
зайнятість, гідну оплату праці, безпеку робочого місця
та дотримання прав працівників.
(Продовження
на 2–4-й стор.)

ВОЛОНТЕРСЬКА МІСІЯ АТОМПРОФСПІЛКИ УКРАЇНИ

Війна згуртувала нас

Спортивная дистанция длиною в год
Редакция «Атомника України» на протяжении
минувшего года постоянно освещала жизнь наших
физкультурных организаций, выступления взрослых и юных спортсменов.
В памяти всплывают самые яркие события 2017-го и
прежде всего — юбилей спортивной организации атомщиков. За 25 лет Центральный физкультурно-спортивный клуб
«Атом України», созданный профсоюзными руководителями отрасли в далеком 1992 году, прошел не только путь становлення и развития, но и завоевал авторитет и популярность, занял достойное место в физкультурном движении
Украины.
(Продолжение на 3-й стр.)

Благодійність міцно увійшла у життя наших спілчан, вони допомагають нужденним дітям і людям похилого віку, тим, хто не може самотужки подолати усілякі негаразди. І ми постійно розповідаємо на сторінках «Атомника України» про цих щирих і
небайдужих людей, про колективи, яких об’єднала Атомпрофспілка України.
З 2014 року, відтоді, як почалася війна на сході країни, на підприємствах атомно-промислового комплексу та у містах-супутниках утворилися волонтерські
групи, на їхньому рахунку безмежна кількість добрих справ — від збору коштів на
придбання найнеобхідніших речей нашим воякам на передовій до відремонтованої техніки. Ми пам’ятаємо ті найважчі, перші роки війни, коли спиналася на ноги
Українська армія, практично знищена режимом гаранта-втікача. Країна перетворилася на величезний мурашник, кожен щось збирав, ніс, віз у зону проведення
антитерористичної операції. Напевно, небайдужість нас і врятувала, саме оті
люди, які назвалися волонтерами. Їх жертовність ще не оцінена належним чином
ні державою, ні співгромадянами, але вони цього і не прагнуть, їм достатньо слів
вдячності від тих, хто захищає Україну!
Четвертий рік існує волонтерська група і у центральному апараті Атомпрофспілки України. Свою
чергову поїздку вона здійснила напередодні Новорічних свят (звіт про це в «Атомнику України» №52 за 2017
рік та у №2 за 2018 рік). Але
упродовж року не відмовила у проханні про допомогу
жодному з військових підрозділів, які зверталися. Серед наших підопічних і хлопці
з української національної
збірної на Іграх Нескорених у
Канаді, їм були закуплені Зустріч волонтерів з представниками військово-цивільної адміністрації Волновахи під час передачі новорічних подарункових наботактичні кросівки.
рів бійцям 28-ї окремої моторизованої бригади
(Закінчення на 4-й стор.)

У сфері впливу Атомпрофспілки перебувають підприємства Міненерговугілля України, Мінприроди, Мінохорони здоров’я України тощо http://www.atomprofspilka.info
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Атомпрофспілковий
рік: офіційний літопис
головних подій
(Продовження.
Початок на 1-й стор.)
Уся історія Атомпрофспілки України пронизана
постійною готовністю боротися за соціальну справедливість, оперативно реагувати на нові виклики і
загрози, організовувати масові акції протесту задля
блага спілчан. Зважаючи на
колективний досвід, мудрість і молодість поколінь,
єдність і солідарність у діях
за людські цінності, Атомпрофспілка України завжди
була і є на крок попереду у
профспілковому русі країни
та активно заявляє про себе
на міжнародній арені.
У січні волонтерська
група Атомпрофспілки України на прохання командира батальйону оперативного призначення ім.
Кульчицького доправила
військовому підрозділу бензо- і електропилки, обігрівачі, акумулятори для облаштування блокпостів та
обігріву приміщень місць
дислокації особового складу у зоні проведення АТО.
31 січня у Києві відбулася Загальна конференція нечисленних за своїм
складом (від трьох до 300
осіб) 43 первинних профспілкових організацій, які є
у прямому підпорядкуванні Центрального комітету профспілки, соцінфраструктурної сфери міст
розташування вітчизняних
АЕС та об’єктів атомної промисловості, а також національних природних парків і
заповідників.
Делегати конференції з
розглянутих питань ухвалили відповідну постанову, в
якій визнано задовільною
роботу ЦК профспілки з нечисленними ППО за період
2012–2017 роки, обрали
членів ЦК за встановленою
квотою, членів Статутної і
Ревізійної комісій, делегатів
на VI З’їзд та одноголосно
висунули кандидатуру Валерія Матова на посаду
Голови Атомпрофспілки України.
14 лютого на засіданні
Спільного представницького органу репрезентативних
всеукраїнських об’єднань
профспілок, у якому взяв
участь Голова Атомпрофспілки України Валерій
Матов, зокрема, було вирішено: доручити Робочій
комісії об’єднань профспілок сформувати додаткові
заходи (протокольні доручення) для забезпечення
іншими Сторонами безумовного виконання положень чинної Генеральної
угоди та внести їх на розгляд Спільної робочої комісії; профспілковій стороні у
рамках міжвідомчої робочої
групи продовжити до квітня
2017 року роботу з оптимізації Списків №1 і №2 стосовно професій, щодо яких
немає узгоджених позицій
сторін соціального діалогу.
23 лютого у Києві відбулися конференції трудового колективу ДП НАЕК
«Енергоатом» з укладання
Колективного договору на
2017 рік та V звітно-виборна профспілкова. Делегати конференції, в якій узяв
участь Голова Атомпрофспілки України Валерій
Матов, заслухавши й обговоривши доповідь президента НАЕК «Енергоатом»
Юрія Недашковського про
виконання Колективного
договору у 2016 році та
поточну виробничу діяльність, співдоповідь голови
ППО Компанії Олексія Лича, затвердили звіт з виконання колдоговору у 2016
році й схвалили проект
такого документа на 2017
рік та погодили додатки
до нього.
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ЗАЭС. Удалось сделать многое
«2017-й для организации молодежи Запорожской АЭС был непростым. В этом году прошла
отчетно-выборная конференция, и молодежный
актив обновился процентов на 80, — рассказывает председатель организации молодежи ЗАЭС
Дмитрий Орлов. — Вникая
в суть деятельности организации, строили планы,
стараясь сохранить лучшие традиции, и планировали новые с целью
внести свежую струю в
работу».
Удалось сделать многое.
Успешно прошел традиционный конкурс «Будь инженером», который проводится ежегодно в рамках
профориентационной работы, а также конкурсы научных докладов. По-прежнему большой популярностью
пользуются конкурсы профессионального мастерства,
способствующие карьерному росту молодых рабочих.
Из значимых достижений была победа в конкурсе
КВН на Ривненской АЭС. Наши отличились стилем по-

В минувшем году в День энергетика Организация молодежи
ЗАЭС была награждена Почетной грамотой НАЭК «Энергоатом»

дачи шуток и юмора и завоевали первое место среди
молодежных команд Атомпрофсоюза. В нынешнем
году КВН пройдет на площадке Запорожской АЭС.
Не менее важным для
молодежной организации
было второе место в Спартакиаде Атомпрофсоюза.
Активно поучаствовали и в
отраслевом фотоконкурсе,
взяли пять призовых мест.

Молодежная политика
на станции ведется по ряду направлений, в том числе научном, спортивном,
информационном, культурно-массовом… В каждом из
них достигнуты определенные успехи.
К примеру, много интересных нововведений было в культурно-массовом
секторе. Молодежь станции выступила инициато-

ром и организатором квестов — спортивно-интеллектуальных гонок. Это игра
командная. В каждом из
трех квестов приняли участие 7–9 команд, участники которых испытали свои
силы, почувствовали себя
Шерлоками и просто хорошо провели время.
«Подводя итоги, мы одновременно строим планы на будущее. Хочет-

ся, чтобы год был насыщенным и результативным. Всем — оптимизма,
бодрости, любви и удачи. Пусть сбудутся самые
желанные мечты, произойдут радостные события, а жизнь наполнится
добротой и светом» — пожелал председатель организации молодежи ЗАЭС
Дмитрий Орлов.
Оксана ЗАГУСТА

ЮУАЕС. Підтримувати позитивний імідж
Наприкінці минулого року на Южно-Українській АЕС
відбулися звітні конференції організації молоді первинної профспілкової організації (ОМ ППО) ЮУАЕС та організації молоді Южноукраїнської об’єднаної організації
профспілок. 50 делегатів, які були присутніми у залі,
заслухали звіти про роботу організацій у 2017 ро-ці, а
також плани на майбутнє. Роботу організацій делегати
одноголосно визнали задовільною.
Голова молодіжного руУ липні молодіжна оргаху Южно-Української АЕС нізація атомної станції після
Михайло Костюченко у своє- невеличкої перерви відному звіті зупинився на п’яти вила проведення турніру з
пунктах роботи організа- пляжного волейболу на місьцій — спортивні заходи, кому пляжі. А серпень відкультурно-масова робота; значився більш масштабною
соціальний та інформацій- подією — відкритим турніний напрями і позаплано- ром із стритболу (баскетбол
ва робота. У тому, що по- 3 на 3), у якому взяло участь
чали із спортивних заходів, 11 команд.
є своя логіка, адже хто як
ХV Спартакіада Органіне молодь має найактивні- зації молоді Атомпрофспілше підтримувати здоровий ки України, яка проходила
дух у працівників такого влітку у Нетішині (ХАЕС) для
серйозного підприємства, молодих южно-українських
як атомна станція і вибо- атомників, що увійшли до
рювати призові місця у збірної команди, стала дорізноманітних спортивних сить успішною. Результат —
змаганнях, які традиційно дві бронзові нагороди з легпроводить Компанія «Енер- коатлетичного багатоборгоатом» та її профспілкова ства і пляжного волейболу.
організація.
Завершився спортивний рік
Отже, рік, що минув, став проведенням «Осіннього
багатим і на спортивні події, Кубка» із спортивного орієнякі організовували члени мо- тування.
лодіжної організації ЮУАЕС,
Традиційно вже кілька
і на спортивні здобутки тих, років поспіль атомна молодь
хто сам брав участь у зма- бере шефство над Южноукганнях. 2017 рік почався із раїнським Центром соціальдесятого турніру з більярду, но-психологічної реабілітації
який вже став традиційним. дітей, які потрапили у скрутВесною це були 12-й що- ні життєві ситуації. До Дня
річний турнір із пейнтболу і захисту дітей малюки отри«Весняний Кубок» із спор- мали від Ради організації
тивного орієнтування. Зага- молоді ЮУАЕС шкільну маглом у змаганнях із спор- нітну дошку і два турніки для
тивного орієнтування взяло спортивних занять. Також
участь 140 спортсменів і лю- шефи зібрали і встановили
бителів цього виду спорту, дитячий ігровий майданпричому найменшому учас- чик, який подарував закладу
нику виповнилося лише 4 колишній працівник Южнороки.
Української АЕС Віталій Ко-

ломієць. А до Дня Святого
Миколая молоді активісти
організували для вихованців
Центру збір коштів, одягу,
взуття та іграшок.
У травні 2017 року у Вараші (РАЕС) відбувся черговий конкурс команд КВК,
де южноукраїнська команда
«Ремонту не підлягає» посіла друге призове місце. Натомість, веселі та кмітливі
молоді працівники ЮУАЕС
ведуть активну концертну
діяльність впродовж року —
вітають із ювілеями та іншими святами своїх колег з
інших підрозділів атомної

призи. Переможці отримали право представляти Южно-Українську АЕС на загальногалузевому конкурсі.
Результат перевершив усі
можливі очікування: 8 призових місць отримали молоді
працівники Южно-Української АЕС! Такого не було за
всю історію конкурсу.
Молодіжна організація
ЮУАЕС має свій сайт, систематично розміщує інформацію про свою роботу на сайті
Южно-Української АЕС, а також у засобах масової інформації. Члени організації
також взяли участь у конкур-

конкурси, організовані для
дітей міста, де були членами
журі.
Серед планів на 2018 рік
нічого принципово змінюватися не буде, хіба що є наміри провести новий турнір з
воркауту та організувати
екологічні прибирання схилів річки Південний Буг та
оглядового майданчика на
горі Пугач тричі на рік — навесні, влітку і восени. Представники в/ч 3044, яка
входить до складу організації молоді Южноукраїнської
об’єднаної організації профспілок, запропонували об’єднати зусилля в облаштуванні
майданчика для тренувань
та проведення матчів з футболу.
Як і годиться, наприкінці
року традиційно відзначають найактивніших членів

станції. Наразі у їхньому
списку 12 виступів.
Особливе почесне місце
у роботі молодіжного руху
Южно-Української АЕС посідає організація та проведення конкурсів професійної
майстерності серед молодих працівників підприємства. У конкурсах було представлено 8 спеціальностей.
Переможцям у змаганнях за
звання «Кращий за професією» від Ради організації
молоді та адміністрації атомної станції були вручені цінні

сі наукових доповідей серед
молодих працівників підприємства, в загальноміському екологічному суботнику
та організували й провели
флешмоб до Дня спорту
України. Не забували вони і
про профорієнтаційну роботу серед школярів Южноукраїнська та про мистецькі

молодіжного руху. Отже, під
час засідання грамотами виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради та
профспілкового комітету
НАЕК «Енергоатом» було
відзначено п’ятьох молодих
атомників.
Оксана МІСЮКЕВИЧ
Фото Б. ЧЕРНИШОВА

ПРОФЕСІОНАЛЬНА РОБОТА СПІЛЧАН

Высшая школа монтажа энергоблоков
Мастер энергоремонтного подразделения Евгений Голубев шутя
называет службу, в которой работает,
спецназом Запорожской АЭС. А ведь,
действительно, служба специальных
ремонтных работ реакторного и турбинного отделения занимается решением необычных, нестандартных
задач, и не раз была пионером в
Украине в этом направлении.
А еще ее работники — активные
рационализаторы, у них всегда найдется
свое, практичное предложение. Откуда
такая смекалистость? Евгений Алексеевич считает, что из монтажа. Он сам прошел эту великую школу строительства
энергоблоков. Начинал в 1980-м, когда
прямо под открытым небом изготавли-

вались плиты для облицовки наших
энергоблоков. В 1983 году попросился
на участок по строительству энергоблоков, и так он в числе других принимал
самое активное участие в возведении
нашего предприятия.
Монтажникам очень часто по ходу
действия приходилось улучшать и ускорять свою работу. Переходя из одного
энергоблока на другой, они набирались
опыта и шлифовали мастерство.
Коллеги очень высоко оценивают
знания Евгения Голубева, он вузовскую
подготовку прошел на практике, когда
занимался строительством энергоблоков, а учитывая то, что у нас их шесть,
можно сказать, с повторением и закреплением изученного материала.

Правая рука мастера — слесаря:
Михаил Малеваный и Анатолий Мотрунчик. Они тоже из организации
«Южэнергомонтаж».
Евгений Алексеевич может привести
массу примеров, где очень важен опыт,
мастерство и старания работников.
Благодаря этому сплаву, умноженному
на мудрость, нам удается внедрять
новые технологии, проводить серьезные
реконструкции и даже досрочно выводить энергоблоки из ремонтов.
Евгений Голубев — член Атомпрофсоюза Украины. Уже пять раз на льготных
условиях отдыхал в профилактории ОП
ЗАЭС. Ему нравится, что здесь можно
провести время с пользой для здоровья,
и приятно, что таким образом ощущается забота родного предприятия и профсоюзной организации.
Юлия ТКАЧУК

Профспілки відповідно до Конституції України є єдиними організаціями, яким делеговано право на захист прав та інтересів трудящих!
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Атомпрофспілковий
рік: офіційний літопис
головних подій

ЦФСК «АТОМ УКРАЇНИ»: МАСОВІСТЬ, ЗДОРОВ’Я, ВОЛЯ ДО ПЕРЕМОГИ

Спортивная дистанция длиною в год
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)
Юбилею посвящалась
традиционная спартакиада
Атомпрофсоюза, финальные старты которой прошли в приморском поселке
Коблево. Жаркие спортивне
баталии по восьми видам
спорта, кубки, призы, медали. А на торжественном
открытии большая группа
физкультурных работников
была отмечена почетными
профсоюзными наградами.
Специально к юбилею ППО
ГП НАЭК «Энергоатом» учредила медаль и знак «За
спортивні досягнення», которые были вручены лучшим
спортсменам и тренерам
Компании.
Год был богат на яркие
спортивные события: наши
юные и взрослые спортсмены успешно выступили
на мировых, европейских и
всеукраинских соревнованиях и завоевали немало
наград. В июне спортивная

Людмила БАБАК со своим тренером Сергеем СНЕЖКО

Сергей ДЕНИСОВ

Ольга ЖОВНИР

Раиса ТОПОРКОВА, Сергей КУМЕЙКО, Алина КУМЕЙКО

делегация «Энергоатома»
в четвертый раз приняла
участие в международном
фестивале рабочего спорта, который проводился в
болгарском городе-курорте Варна. Украинские атомщики соревновались в семи
видах спорта, заняли третье
общекомандное место и
завоевали еще по пять золотых и бронзовых, девять
серебряных наград в личных
соревнованиях.
На спартакиаде трудящих Украины в числе победителей наши гиревики,
армспортсмены, шашисты.
Звание чемпиона Европы по
каратэ завоевал инженер
НТЦ РАЭС Е. Астапович, а
его коллега с ЮУАЭС С.
Денисов — в пауэрлифтинге.
Призерами континентальных чемпионатов у взрослых
стали южноукраинские атлеты А. Скрипалев и С. Омельчук, шашисты Г. Митченко
и В. Новицкий, у юных —
самбисты Я. Давыдчук и
Ю. Ющук, сумоист Г. Якубышин, каноист Д. Кряж, кикбоксер П. Найдич и др.
Наша многолетняя традиция — в канун Нового
года совместно с президиумом ЦФСК «Атом України» называть лучших спортсменов, тренеров, сборные
команды. Эта акция носит
чисто символический характер и вполне объяснимо, что не все из отличившихся попадут в число
лауреатов, но труд, стремление и воля к победе каждого из них отзеркалятся
в победах лучших. Анкета
«Герои спортивного года»
— благодарность спортсменам, тренерам, физкультурным работникам,
ветеранам, всем, кто своими достижениями укрепляет авторитет отрасли,
Атомпрофсоюза Украины,
ГП НАЭК «Энергоатом».
СПОРТСМЕНКА ГОДА —
ЛЮДМИЛА БАБАК
Самая почетная из номинаций — спортсмен года.
В разные годы этого звания удостаивались наши известные спортсмены, звезды мирового и украинского
спорта — заслуженный мастер, фехтовальщик О. Штурбабин (ХАЭС), чемпион страны, тяжелоатлет А. Мушик
(РАЭС), олимпийские чемпионки Г. Пундик, О. Жовнир,
серебряный призер Олимпиады А. Комащук (все —
ХАЭС) и др.
Талант и фантастическая работоспособность.
Так коротко можно охарактеризовать героиню нынешнего спортивного года, чемпионку мира по
гребле на каноэ, мастера
спорта Украины международного класса энергодарку Людмилу Бабак.
Девочке было одиннадцать лет, когда она с подружками пришла записаться
в секцию гребли. Начинала
с байдарки, а года через
три попросила перевести
ее в группу каноистов, с
которыми занимался тренер Сергей Снежко. Гребля
на каноэ — один из самых
сложных видов спорта, а
лодка, в которой гребут
спортсмены, «капризное»
спортивное судно, одно неверное движение — и ты
можешь оказаться в воде.
Добиваются успеха в этом
классе гребли исключительно волевые и требовательные к себе спортсмены. А
если любимая дистанция,
как у нашей героини — гребной марафон, то необходимы еще огромная выносливость и сила воли. Не всем
по силам две тренировки в
день: утром 15 км, вечером
10 км. И так в любую погоду, в дождь, ветер, холод. Не
раз приходилось окунаться в

ледяную воду, а после тренировки выходить на пирс
мокрым, в обледеневшем
комбинезоне.
Лет в пятнадцать к Людмиле пришли первые победы на областных и всеукраинских детских регатах, а
вскоре ее включили в сборную молодежную команду
страны. Соревнуется в одиночке, двойке, но любимая
дистанция — гребной марафон, а это — 20 километров.
В 2015 году первый
большой успех — золотая
медаль на молодежном
чемпионате мира. Через
год еще одна — бронзовая,
теперь на взрослом первенстве. Удачным оказался
сезон 2017 года. В июле
Л. Бабак побеждает на чемпионате Европы, но была
немного неудовлетворена —
в Португалию, где проводилась регата, по каким-то
причинам не приехала ее
главная соперница, двукратная чемпионка мира, знаменитая венгерка Ж. Лакаташи.
Но через два месяца их
очная встреча все же состоялась на чемпионате мира, в
далеком южноафриканском
городке Питермарицбурге.
Людмила опередила более
чем на три минуты непобедимую венгерку.
В честь энергодарской
девушки Людмилы Бабак в
тот день звучал Гимн Украины, а сама чемпионка,
стоя на высшей ступеньке
пьедестала почета, сияла от
счастья и не могла сдержать
слезы радости.
Чемпионку мира тепло
встретили в родном Энергодаре. С победой спортсменку и ее тренеров —
С. Снежко и Ю. Рожкова,
поздравили генеральный
директор ЗАЭС А. Остаповец и председатель профсоюзного комитета Н. Захаров. Вручили чемпионке
памятные подарки и денежную премию. В Энергодарский городской совет было направлено ходатайство
о присвоении спортсменке
звания «Почетный житель
города». По итогам выступлений на всеукраинских и
международных соревнованиях Л. Бабак была признана
«Лучшим спортсменом Запорожской области 2017 года», а также вручена медаль
«За спортивні досягнення»,
которой награждаются лучшие спортсмены ДП НАЭК
«Энергоатом».
Но все это уже позади и
после короткого отдыха у
нашей чемпионки снова
пора многочасовых утомительных тренировок, идет
подготовка к новому сезону. Будет он не менее насыщенным и напряженным:
чемпионат Европы в Хорватии, мира — в Португалии,
международные старты в
Норвегии и Китае, национальный чемпионат.
Есть у Людмилы заветная мечта. До сих пор у нее
нет личной лодки и чтобы
успешно выступить на соревнованиях за границей,
приходится каждый раз просить, конечно же, не бесплатно, гоночное каноэ у
своих же соперниц. Да, профессиональная лодка стоит недешево, но, поверьте,
энергодарская чемпионка
заслужила ее.
Занятия спортом Людмила совмещает с учебой в
Запорожском национальном
университете, она будущий
специалист по спортивной
реабилитации.
Кроме Людмилы Бабак в десятку лучших
вошли:
Буцмай Владислав.
Воспитаннику варашского
боксерского клуба «Золота
рукавиця» всего восемнадцать. Летом этого года на
чемпионате мира по кикбок-

сингу в итальянском местечке Марина-ди-Каррара он
сотворил громкую сенсацю.
Победив всех своих более
старших соперников, Владислав стал чемпионом мира в упражнении фул-контакт. Тренирует молодого
спортсмена А. Кравченко.
Дзеркаль Анна. Наша
южноукраинская «золотая
рыбка» — участница двух
Олимпиад, семи мировых и
девяти европейских чемпионатов, год назад завершила
профессиональную карьеру,
но продолжает по-прежнему
выступать в национальных
соревнованиях. В минувшем году Анна стала обладательницей пяти золотых и четырех серебряных
медалей чемпионатов Украины. Интересно, что в ее
коллекции одних только медалей, завоеванных на чемпионатах Украины, более
130. «Плавание для меня —
это и любимое увлечение и
вся моя жизнь. Более двадцати лет отдано любимому
виду спорта, — говорит Анна, — и никогда об этом не
пожалела».
Бондаренко Анатолий.
Желтоводский легкоатлет
провел отличный сезон.
Стал серебряным призером чемпионата Украины по
марафонскому бегу и был в
числе призеров на престижних всеукраинских пробегах в Киеве, Днепре, Запорожье, Николаеве, Новой
Каховке, Южноукраинске.
Мечта молодого спортсмена
— сборная страны и участие
в Олимпийских играх.
Давыдчук Ярослав. Самый молодой среди наших
лауреатов — ему восемнадцать. В мае нетешинский
самбист на юниорском чемпионате Европы в Чехии
стал бронзовым призером,
а через десять дней в Одессе — чемпионом Украины
среди взрослых. Тренирует таланливого спортсмена заслуженный тренер Украины Г. Горохов.
Денисов Сергей. Самый старший среди лауреатов, ему — шестьдесят один.
Личность в Южноукраинске
весьма уважаемая и почитаемая. В юности увлекался
спортом и точними науками.
На строительстве атомной
станции «с первого колышка», приехал сюда сразу
после окончания Донецкого политеха. Начинал трудовую деятельность електромонтером и вот уже более
тридцати лет — заместитель начальника электроцеха. Должность у С. Давыдова
хлопотливая, но как только
появляется свободная минутка в его рабочем графике, спешит в спортивный
зал. На прошлогоднем чемпионате Европы по пауэрлифтингу среди ветеранов
южноукраинский атлет завоевал три медали и установил европейский рекорд.
Есть у С. Денисова и трудовая награда, в прошлом
году он стал обладателем
городской премии «Человек
года» в номинации «Энергетика и строительство». О таких говорят — спорт и труд у
них рядом идут.
Жовнир Ольга. Нетешинская фехтовальщица
самая именитая и титулованая среди лауреатов —
заслуженный мастер спорта
Украины, мировая и олимпийская чемпионка. В прошедшем сезоне Ольга в
составе сборной Украины
успешно выступила в нескольких етапах Кубка мира. В чемпионате и Кубке
страны стала серебряным
призером, причем оба раза
уступила в финале только
олимпийской чемпионке легендарной О. Харлан.
Кумейко Алина. Спортсменам этой категории мы
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отдаем особое уважение —
паралимпийцы, люди с ограниченными физическими возможностями. Спорт,
труд, железная воля дали им
возможность ощутить себя
сильными личностями. Успехи этой 19-летней спортсменки впечатляют, а трудолюбие и упорство вызывают
восхищение. На прошлогоднем Кубке мира в Венгрии
Алина стала победительницей. Начала соревнования с
90 кг, затем подняла 95 кг, а
в последней попытке 100 кг
и все три подхода — новые
юниорские рекорды мира.
Топоркова Раиса. Еще
одна энергодарская паралимпийка свою золотую медаль в прошлом году завоевала на Кубке мира в
Дубае (ОАР), а чуть позже
выиграла и звание сильнейшей в Украине. Успехи девушек разделяет и их
тренер Сергей Кумейко.
Лет пятнадцать назад он
организовал в Энергодаре
группу реабилитации для
детей с ограниченными
физическими возможностями. Ходил вначале по
домам и квартирам, уговаривал родителей привести
детей-инвалидов в спортивный зал. Большинство
воспринимали эту затею
с опаской, ведь ребятам
предстояло заниматься поднятием тяжестей. Сергей
Михайлович оказался человеком настойчивым, как
и его будущие ученики, прошедшие тернистый путь к
мировым вершинам паралимпийского спорта.
Панюкова Лилия. В
Энергодаре напрочь сломан стереотип того, что
армрестлинг, его еще называет борьбой на руках,
исключительно мужской вид
спорта. Представительницы слабого пола здесь не
только рядовые участницы соревнований, но и победительницы престижных
турниров. Одна из них —
работница химцеха атомной станции, чемпионка
Украины — Л. Панюкова. На
последнем энергодарском
турнире «Железная осень2017» у Лили был двойной праздник — ей вручили
удостоверение и значок
мастера спорта Украины, а
13-летняя дочка Маша стала бронзовым призером соревнований.
Николай МЕРКУШЕВ
(Окончание следует)

Цього ж дня відбулася V звітно-виборна профспілкова конференція НАЕК
«Енергоатом», делегати якої,
заслухавши й обговоривши звітну доповідь голови
профкому Компанії Олексія
Лича про роботу профспілкового комітету за попередні п’ять років, визнали її
задовільною. Головою профкому НАЕК «Енергоатом»
знову було обрано Олексія
Лича.
24 лютого у Києві було
проведено VI З’їзд Організації молоді Атомпрофспілки України за участю 69
делегатів від молодіжних
ланок і почесних гостей —
лідерів Атомпрофспілки України на чолі з її Головою
Валерієм Матовим, заступником Голови ФПУ Євгеном
Драп’ятим та голів первинних профорганізацій профспілки. Делегати форуму
визнали роботу Організації молоді за звітний період задовільною, затвердили Програму дій на період
2017–2022 роки. На посаду
голови «молодіжки» знову
було обрано Павла Олещука, сформовано новий
склад Центральної ради організації із 23 осіб.
24 березня у Києві відбувся VI З’їзд Атомпрофспілки України, в якому взяли участь 137 делегатів зі
149 від організаційних ланок
профспілки, а також запрошені керівники профільних
міністерств і відомств, підприємств ядерної енергетики та атомної промисловості, представники профільних
комітетів Верховної Ради
України, міжнародних профспілкових об’єднань, Федерації профспілок України,
громадських організацій,
ветерани профспілки, працівники ЗМІ. Делегати поважного зібрання, заслухавши та обговоривши Звітну
доповідь Голови Атомпрофспілки України Валерія Матова про роботу Центрального комітету профспілки за
2012–2017 роки, відзначили, що пріоритетні завдання
по захисту прав та інтересів
спілчан у цілому були виконані, роботу ЦК профспілки
у звітному періоді було визнано задовільною. На З’їзді
було затверджено Програму
дій Атомпрофспілки на період до 2022 року, підтверджено повноваження членів
ЦК, Статутної і Ревізійної
комісій профспілки, обраних
профспілковими організаціями за принципом прямого делегування. Було обрано Президію, створено
постійні комісії ЦК профспілки, затверджено їх персональний склад.
Шляхом відкритого голосування абсолютною більшістю голосів знову було
обрано Головою Атомпрофспілки України на новий термін Валерія Матова. Того ж
дня відбувся I (організаційний) Пленум ЦК профспілки
нового скликання, на якому
заступниками Голови Атомпрофспілки України було обрано Олексія Лича та Павла
Пруднікова.
3 квітня у рамках заходів СПО об’єднань профспілок відбулася зустріч з
обговорення питань щодо
подальших кроків з удосконалення пенсійної системи в
Україні за участю представників заінтересованих міністерств і відомств, громадських і наукових організацій,
народних депутатів. У заході
взяли участь представники
Атомпрофспілки України.
5 квітня на підставі
звернень ряду членських
організацій Федерацією
профспілок України було організовано робочу зустріч
представників профспілок з
головою Державної служби України з питань праці.

Профспілка — учасник усіх сфер життя трудового колективу. Відстоювати інтереси трудових колективів — це відстоювати інтереси держави
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Атомпрофспілка України: підсумки творчого конкурсу-2017

Під час зустрічі було обговорено питання про запропонований Держпраці проект
змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 17 листопада 1997 року №1290
«Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів,
професій і посад, зайнятість
в яких дає право на щорічні
додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і важкими
умовами праці та за особливий характер праці», про упорядкування Списків №1 і №2
та стосовно наказу Держпраці про перезатвердження
методики проведення атестації робочих місць за умовами праці. У заході взяв
участь фахівець з охорони
праці та соціального страхування Атомпрофспілки України Валерій Сіпєєв, який
висловив позицію і вимоги
профспілки з розглянутих
питань.
6 квітня Мінохорони здоров’я України провело для
представників сторін Національної тристоронньої соціально-економічної ради
презентацію медичної реформи в Україні. Учасниками зібрання, у тому числі
представниками Атомпрофспілки України, було висловлено багато запитань і позицій стосовно незрозумілих
речей реформи, яку медична
спільнота та профспілки не
підтримують у запропонованому вигляді.
11 квітня у Східній об’єднаній організації профспілки
(м. Жовті Води) заступник
Голови Атомпрофспілки України Павло Прудніков як
член робочої групи з доопрацювання проекту Трудового
кодексу України, до складу
якої входять народні депутати, представники профспілок, роботодавців та ін., провів у розширеному форматі
тематичний семінар «Новий
Трудовий кодекс: нові обмеження чи нові можливості
для працівника?». А також
відповів на запитання учасників заходу про актуалізацію Списків №1 і №2,
зазначивши, що профспілками досягнуто певних домовленостей з Мінсоцполітики
України про поновлення у
Списках переліку професій
атомної галузі та отримано
запевнення щодо прийняття
урядом країни відповідної
постанови.
19 квітня працівники
Чорнобильської АЕС та інших підприємств зони відчуження провели попереджувальну акцію протесту під
стінами Кабінету Міністрів
України з вимогою прискорити підписання змін до
власної урядової постанови
від 26 червня 2016 року
№461, що стосуються Списків №1 і №2.
На початку травня Організація молоді Атомпрофспілки провела у Палаці культури Рівненської АЕС 12-й
конкурс КВК. Перемогу здобула команда «Энергодарские борзые» (ЗАЕС + АЕМ),
друге місце — «Ремонту не
подлежит» (Южноукраїнська
ООП), третє — 3D-формат
(ЧАЕС), четверте, п’яте і шосте місця — у команд «Перли
Полісся» (РАЕС), «Куба» (Східна ООП) та «Hz-герц» (ХАЕС)
відповідно. Свято гумору у
місті-супутнику Вараш стало можливим завдяки Атомпрофспілці України. Сприяли
проведенню конкурсу адміністрація і профспілковий комітет РАЕС.
(Далі буде)

Починаючи з 2003 року Атомпрофспілка України проводить творчий конкурс на
кращі публікації у газеті «Атомник України»
про роботу профспілкових організацій, їх
виборних працівників та активних спілчан
відповідно до Постанови Президії ЦК
Атомпрофспілки. За цей період конкурс
уже став доброю традицією, важливим
фактором інформаційної співпраці, зворотного зв’язку зі спілчанами.
Як і минулого року, серед переможців
творчого конкурсу 2017-го — управління
інформації та зв’язків з громадськістю ВП
«Рівненська АЕС» (начальник — Петро Кратік),
управління інформації та громадських зв’язків ВП «Южно-Українська АЕС» (начальник —
Олександр Пелюх), управління роботи з громадськістю та ЗМІ ВП «Запорізька АЕС»
(начальник — Сергій Шимчев), інформаційний центр ВП «Хмельницька АЕС» (начальник
— Тетяна Лиситчук), творчий колектив друкованого видання «Трудовая слава» ДП
«СхідГЗК» (редактор — Олена Малоок). Упродовж року від 50 до 70 різноманітних,
надзвичайно оперативних, цікавих, глибоких
за змістом інформацій, і на профспілкову
тематику, найперше — було надіслано творчими працівниками цих колективів. Згідно з

Положенням про конкурс вони заохочені грошовими преміями.
За ініціативність та активність у співпраці
конкурсна комісія вирішила заохотити редакторів та відповідальних за випуск газет
підприємств атомної енергетики: Ірину
Ємельяненко («Энергия» — ВП «Запорізька
АЕС»), Лідію Шмирко («Енергія» — ВП «Рівненська АЕС»), Олену Бондаренко («Энергетик» — ВП «Южно-Українська АЕС»), Віктора
Гусарова («Перспектива» — ВП «Хмельницька АЕС»). Вони завжди були і залишаються нашими найвідданішими творчими
друзями і помічниками.
На особливу подяку і, звичайно ж, нагороду заслуговує Організація молоді Атомпрофспілки України, яку очолює Павло
Олещук. Творча молодь активно співпрацювала з профспілковим часописом, надіслані
матеріали, без сумніву, ставали родзинкою
номерів газети. Серед молодих переможців
у конкурсі відзначено голову організації
молоді Михайла Костюченка та члена Ради організації молоді Дениса Бутирського
первинної профспілкової організації ВП
«Южно-Українська АЕС».
Серед тих, кого конкурсна комісія назвала переможцями, і наші постійні автори —

Сергій Полулях, Іванна Ковб, Оксана Місюкевич, Геннадій Михайлюк, Катерина
Спанчак.
Слів подяки заслуговують працівники
відділу колективно-договірної та правової
роботи Атомпрофспілки України (завідувачка
відділу — Надія Кручинська), які упродовж
року активно співпрацювали з редакцією
газети «Атомник України» та підготували
спеціальний випуск до теми порядку денного II Пленуму ЦК Атомпрофспілки України.
Тільки головним фахівцем з охорони праці
та соціального страхування цього відділу
Валерієм Сіпєєвим було надруковано з
десяток матеріалів на животрепетну профспілкову тематику. Актуальною і змістовною
була інформація головного фахівця з міжнародної роботи Лесі Семеняки. Спортивний напрям роботи спілчан, як завжди, оперативно висвітлював головний фахівець з
фізкультурно-масової роботи Микола Меркушев. Відзначилася низкою цікавих матеріалів Представник Атомпрофспілки у Дніпродзержинській об’єднаній організації
профспілки Оксана Козицька.
Ми бажаємо переможцям та усім дописувачам профспілкової газети творчої наснаги і нових змістовних матеріалів!

ВОЛОНТЕРСЬКА МІСІЯ АТОМПРОФСПІЛКИ УКРАЇНИ

Війна згуртувала нас
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
Весною на зв’язок з волонтерською групою вийшла голова правління Всеукраїнської громадської
організації «Довічне право інваліда,
ветерана, учасника бойових дій»
Любов Іванова. Президія ЦК Атомпрофспілки України та профспілковий комітет ДП НАЕК «Енергоатом»
виділили кошти на поїздку з концертною програмою до вояків у зону
АТО та на придбання їм смачних
подарунків.
З Любов’ю Михайлівною ми пересіклися цього разу в Маріуполі, у
Донецькому обласному військовому
комісаріаті, куди завозили новорічні
подарунки для бійців на передову.
Потім уже разом з нею зустрічалися

Військовий комісар Донецького обласного військового комісаріату полковник
Олександр СЕРГЄЄВ

зі співробітниками Волноваського
районного комісаріату та з представниками військово-цивільної адміністрації Волновахи, яким також
передали подарункові набори для
бійців 28-ї окремої моторизованої
бригади. А у 30-ту Новоград-Волинську ОМБ у Курахове завезли
замовлені ними дизель-генератор
та інші необхідні їм речі. І також подарунки зі смаколиками.
…З 2014 року Донецький обласний військовий комісаріат перебазувався у Маріуполь, з червня 2016–го
його очолює полковник Олександр
Сергєєв, родом із Конотопа Сумської області, який у перші роки війни
на сході країни був командиром танкової бази в Артемівську. Саме його
підрозділ не дав ворогові захопити
численну бронетанкову техніку, її
своєчасно перемістили у безпечне
місце. Олександр Сергійович розповів нам, чим відрізняється робота
військового комісаріату у прифронтовому місті (а від Маріуполя до
Широкиного, де точаться бойові дії,
відстань лише 25 кілометрів) від решти населених пунктів. Як співпрацюють військові комісаріати Донеччини
з військовими формуваннями, що
перебувають на території області?
Чи відчувається зміна у настроях місцевих мешканців стосовно подій, що
відбуваються навколо?
— Усі районні комісаріати мають
свої взводи, а то і роти охорони, бо
регіон неспокійний, нам постійно
треба перебувати напоготові до відбиття атак, — каже Олександр Сергєєв. — У кожному районі визначено
позаштатного начальника гарнізону.
Ми збираємося, визначаємо завдання, є загальні плани із взаємодії.
Війна згуртувала усіх нас, навчила

На базі 30-ї Новоград-Волинської окремої моторизованої бригади у Кураховому

На фото угорі: колектив Волноваського районного військового комісаріату під час зустрічі з волонтерами. На фото ліворуч: сини-патріоти волонтерки та голови правління
Всеукраїнської громадської організації «Довічне право інваліда, ветерана, учасника
бойових дій» Любові Іванової, Денис — працівник Волноваського РВК. На фото праворуч: військовий комісар Волноваського РВК підполковник Сергій ШАЛІМОВ

діяти злагоджено, серйозно ставитися до спільної справи. Пам’ятаю
початок 2014 року, коли нічогісінько не було. Рятували волонтери.
Збройні Сили України за ці роки
модернізувалися, пішли вперед. Є
техніка, якіснішим став добір особового складу, підвищилася професійна підготовка. Військовий комісаріат
набирає людей на строкову службу
та на контрактну до збройних формувань, готує резервістів. А ще проводимо дуже серйозну виховну та
патріотичну роботу. За кожною школою області у нас закріплено військовослужбовців. Кілька разів на
рік, а саме на 1 вересня — День
знань, 14 жовтня — День захисника
України, 6 грудня — День Збройних
Сил України, проводимо урочисті
заходи, уроки мужності. Розповідаємо дітям про події, які відбуваються навкруги, про героїзм наших бійців. До речі, Донецька
область посіла лідируючі позиції з
виконання плану призову на контрактну та строкову військову службу.
У нас немає такого, як у Києві чи
Львові, де ловлять юнаків призовного віку по підвалах та кафе. Мешканці області свідоміше налаштовані

на виконання завдань із захисту
країни, можливо, тому, що лінія
зіткнення поруч.
Чи відчуваються зміни у настроях
людей? Наведу такий приклад. У
2016 році 1 вересня я був у школі
селища Гранітне, що за три кілометри від лінії розмежування. Зібралися тільки похмурі жіночки, які привели до школи своїх дітей. Від
командування сухопутних військ ми
передали цьому навчальному закладу меблі, спілкувалися з людьми. І
уже за рік на свято до школи прийшло значно більше народу, усміхнені хлопці і дівчата, навіть чоловіки,
які до цього не зовсім доброзичливо
дивилися на нас. Ми намагаємося
робити все можливе, щоб повернути
довіру до нас цих людей. Якби ж то
до усіх цих подій, що відбуваються на
Донбасі зараз, проводилося відповідне патріотичне виховання, то і не
довелося б відстоювати свою землю
зі зброєю в руках.
Люди стомилися від війни, чекають миру. І він неодмінно має настати. Але лишень завдяки домовленостям. А не шляхом великої крові.
Людмила ГАП’ЮК
Фото автора

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