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ЧОРНОБИЛЬ — ТЕРИТОРІЯ ПОСИЛЕНОЇ УВАГИ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ

ПРОФЕСІОНАЛЬНА РОБОТА СПІЛЧАН

Ближче до проблем зони відчуження

Голова Атомпрофспілки України Валерій Матов
17 січня 2018 року відвідав з робочою поїздкою
Чорнобильську зону відчуження. Він узяв участь у
нараді керівництва Державного агентства України з
управління зоною відчуження з директорами підпорядкованих підприємств, а також провів зустріч з
профспілковим активом Чорнобильської об’єднаної
організації профспілки (ООП).
Під час зустрічі з проф- рівня зарплати та збеактивом Валерій Матов по- реження висококваліфікоінформував присутніх про ваних кадрів тощо. Лідер
основні питання, які по- Атомпрофспілки України
стали перед підприємства- повідомив і про виконання,
ми атомно-енергетичного на всіх рівнях соціального
комплексу України у 2018 діалогу, домовленостей з
році та дії Атомпрофспілки Генеральної та Галузевої
України по захисту соціаль- угод, а також колективних
но-економічних та трудо- договорів, які укладені на
вих інтересів членів проф- підприємствах; підготовку
спілки, а саме: щодо планів до укладання галузевих
Кабінету Міністрів Украї- угод, у тому числі недони про передачу майна пущення звуження прав
НАЕК «Енергоатом» Кабмі- профспілкових організацій
ну та проблеми, які з цьо- та погіршення умов та опго випливають; підвищення лати праці працівників під
престижності роботи пра- час переговорного процецівників атомно-енерге- су; проведення атестації
тичного комплексу, у тому робочих місць, яка дає
числі досягнення гідного право працівникам на виПРОФСПІЛКА І ВЛАДА:
СОЛІДАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Голові Професійної спілки
працівників атомної енергетики
та промисловості України
Матову В.О.
Про розгляд листа
Шановний Валерію Олексійовичу!
Міністерство соціальної політики розглянуло лист
Професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості України, який надійшов з Комітету Верховної
Ради України з питань бюджету, щодо збільшення фінансування у 2018 році бюджетної програми КПКВК 2501200
«Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» (далі — КПКВК 2501200), на
268 833,5 тис. грн для здійснення доплат за роботу в зоні
відчуження та повідомляє.
Фінансування видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, проводиться в межах
коштів, передбачених Законами України про Державний
бюджет України на відповідні роки, тобто виконання
Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 №796-ХІІ (далі — Закон) повністю залежить від фінансових ресурсів доходної частини
державного бюджету.
З метою виконання Закону та недопущення виникнення заборгованості з виплат, передбачених Законом,
Міністерство щороку надає Міністерству фінансів пропозиції щодо збільшення видатків Державного бюджету
України на соціальний захист та соціальне забезпечення
постраждалих громадян. Так, за розрахунками Мінсоцполітики, мінімальна додаткова потреба на 2018 рік
склала 647 799,6 тис. грн, зокрема 268 833,5 тис. грн для
здійснення доплат за роботу у зоні відчуження.
Законом України «Про Державний бюджет України на
2018 рік» видатки за КПКВК 2501200 передбачено на
рівні 2017 року, а саме — 1 919 662,5 тис. гривень.
Враховуючи викладене, Міністерство вживатиме
заходів для уникнення кредиторської заборгованості з
виплат громадянам, зокрема вишуковуватиме можливість збільшення видатків за КПКВК 2501200 шляхом
залучення додаткових бюджетних асигнувань за рахунок
інших бюджетних програм Мінсоцполітики або здійснення внутрішнього перерозподілу асигнувань в межах
КПКВК 2501200.
З повагою
Заступник Міністра
М. Шамбір
м. Київ, 10 січня 2018 року. №481/0/2-18/29

хід на пенсію на пільгових умовах (Списки №1 та
№2); вирішення питання
фінансування доплат за
роботу у зоні відчуження;
організацію оперативного
надання, отримання та обміну інформацією через
соціальні мережі, що дозволить більш оперативно
вирішувати питання профспілкової роботи, а саме
створення групи у Вайбері
з членів ЦК Атомпрофспілки та його Президії.
Валерій Матов наголосив, що проблеми Чорнобильської зони відчуження відомі, є актуальними та
збігаються з проблемними питаннями підприємств
галузі, що підтверджується активною участю Атомпрофспілки України у їх
вирішенні на різних рівнях, та сьогоднішньою поїздкою до зони відчуження
й участю у нараді керівників
підприємств зони відчуження.
Докладніше про питання, які розглядалися на нараді Держагентства та керівників підприємств зони
відчуження, поінформував
під час зустрічі з профактивом Представник Атомпрофспілки у Чорнобильській ООП Микола Тетерін,
який також брав участь у
нараді. Зокрема, він зупинився на таких основних
питаннях, як: підвищення

заробітної плати працівникам через впровадження
Єдиної тарифної сітки з оплати праці на підприємствах зони відчуження, терміни та умови її застосування;
обговорення виконання Галузевої угоди та проекту
нової Угоди між ДАЗВ України та Атомпрофспілкою
України; прискорення проведення атестації робочих місць та персональна
відповідальність керівників за порушення термінів її здійснення; підвищення вартості та якості
лікувально-профілактичного харчування; забезпечення побутових умов
проживання у гуртожитках
м. Чорнобиль, у тому числі
надання гарячого водопостачання протягом року
та опалення у зимовий
період тощо.
Під час спілкування
профпрацівники та активісти отримали відповіді
та уточнення на свої запитання і домовилися й
у подальшому проводити
такі зустрічі для звіряння
та коригування роботи
Атомпрофспілки України у
виконанні її Статутних
завдань, захисту соціально-економічних та трудових інтересів членів профспілки.
МИХАЙЛЮК Г.О.,
провідний експерт
Чорнобильської ООП

У рамках середнього планово-попереджувального ремонту (ППР)
на енергоблоці №3 (ВВЕР1000) РАЕС виконуються роботи з модернізації
систем нормальної експлуатації реакторного відділення та керуючої системи безпеки №1.
За словами начальника
цеху теплової автоматики
та вимірювань РАЕС Віталія Корольчука, роботи
проводяться згідно з графіком. Впровадження заходів із підвищення безпеки
та заходів, спрямованих на
продовження терміну експлуатації енергоблока №3,
залишається одним із основних завдань, що стоять
сьогодні перед колективом. Завдяки модернізації застарілого обладнання

покращиться надійність його роботи та, відповідно,
рівень безпеки атомного
енергоблока, що дозволить його експлуатацію у
понадпроектний термін.

ЗВІТУЄ МОЛОДЬ АТОМПРОФСПІЛКИ УКРАЇНИ

Достойная оценка
отличной работы
Отчет о проделанной работе представила
организация молодежи первичной профсоюзной
организации Запорожской АЭС. Конференция
прошла с участием председателя первичной
профсюзной организации Николая Захарова и
председателя комиссии по шефской работе и
работе с молодежью профкома Александра
Руденко.
Председатель организации молодежи Дмитрий
Орлов очень емко, четко, с использованием слайдов, рассказал, что удалось сделать молодежи за
прошедший год. В составе организации работало
шесть комиссий: научно-техническая (Андрей Туз),
спортивно-туристическая (Александр Тимофеев),
организационная и культурно-массовая (Сергей
Мошник), волонтерская и шефская (Максим Гордийчук), жилищно-бытовая (Татьяна Соловицкая),
информационная (Захар Лашин), на счету которых
достаточное количество мероприятий. Практически
все они освещались средствами массовой информации.
(Окончание на 2-й стр.)
ЗАХИСТИМО ТИХ, ХТО ЗАХИЩАЄ НАС!

З пошаною до южноукраїнських волонтерів
Напередодні новорічних свят до своїх благодійників,
що в Южноукраїнську, завітав ветеран й інвалід АТО,
колишній воїн Миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з’єднання високомобільних
десантних військ ЗСУ Олександр Кротик. Волонтери
Благодійного фонду «Мирне небо» та южноукраїнські
атомники допомогли йому у зборі коштів на протезування ноги, яку він втратив у одному з боїв під Зеленопіллям 2014 року. Кошти збирали серед містян, зокрема, і
серед працівників Южно-Української АЕС. Усі також
пам’ятають благодійний концерт напередодні Дня
захисника України у 2016 році, організований южноукраїнськими волонтерами для допомоги на протезування миколаївського десантника.
Того грудневого ранку з якого вийшов молодий
біля офісу БФ «Мирне не- кремезний юнак і попрябо» зупинився автомобіль, мував туди, де на нього,

такого близького і рідного, з нетерпінням чекали
волонтери, а також гарячий чай та смаколики.
Хлопець впевнено крокував, посміхався, і ніхто,
крім обізнаних на його
військовій історії, й гадки
не мав би, що насправді
у нього замість правої ноги — протез. І цього дня він
не міг не заїхати до своїх южноукраїнських друзівволонтерів, які допомогли
йому отримати якісний
протез.
(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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Атомпрофспілковий рік:

офіційний літопис головних подій
(Продовження.
Початок у №3)
17 травня відбулося засідання Комітету Верховної Ради
України з питань охорони здоров’я, на якому розглядався
проект закону про забезпечення державним фінансуванням
СМСЧ №5 м. Славутич, яка обслуговує працівників Чорнобильської АЕС та багато славутичан — постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Представник Атомпрофспілки України,
який був присутній на засіданні, наголосив про підтримку
цього законопроекту та зазначив позицію профспілки про те,
що в критичному стані перебувають всі «атомні» спеціалізовані медсанчастини, та запропонував внести до цього законопроекту відповідні доповнення. Проте комітет проголосував
за підготовлений законопроект без внесення доповнень.
26 травня у селищі Коблеве Миколаївської області під
знаком 25-річчя ЦФСК «Атом України» відбулося виїзне засідання Президії ЦК профспілки, на якому обговорено низку
питань про спільну діяльність державних, профспілкових та
спортивних організацій у зміцненні здоров’я трудящих засобами фізичної культури і спорту, участь збірної команди
колективів профспілки у змаганнях Всеукраїнської міжгалузевої спартакіади трудящих з 7 по 10 вересня 2017 року у
с. Коблеве.
У зв’зку зі зволіканням уряду про внесення змін до постанови КМУ від 24 червня 2016 року №461 щодо затверджених
Списків №1 і №2 Президія ЦК постановила: у разі невиконання домовленостей між основними тристоронніми органами
соціального діалогу розпочати підготовку до солідарних акцій
з вимогою до Кабінету Міністрів України виконати взяті на
себе зобов’язання.
З 26 по 28 травня у курортному селищі Коблеве відбулася XXV ювілейна Спартакіада фізкультурних організацій Атомпрофспілки України. Упродовж трьох днів 300
спортсменів з десяти профспілкових організацій галузі
виборювали комплекти нагород з восьми видів змагань:
волейболу, пляжного волейболу, армспорту, вижимання
гирі, настільного тенісу, шахів, міні-футболу і шашок.
У командному заліку, за підсумками всіх видів спорту
Спартакіади, у першій групі переможцями стали спортсмени ППО Хмельницької АЕС, друге місце посіла команда Запорізької АЕС і третє — спортсмени Східної ООП.
У другій групі першість з настільного тенісу і міні-футболу
виборола команда Чорнобильської ООП, друге і третє
місця здобули спортсмени ППО відокремленого підрозділу «Атоменергомаш» і ППО Київського інституту «Енергопроект».
З 7 по 12 червня у м. Варна (Болгарія) відбулися
Всесвітні спортивні робітничі ігри. За підтримки Атомпрофспілки України та ДП НАЕК «Енергоатом» участь у змаганнях
взяли 24 спортсмени-атомники. Фестиваль проходив у
таких видах спорту, як плавання, пляжна боротьба, перетягування каната, шахи, вуличний баскетбол (стрітбол), дартс
тощо. У загальнокомандному заліку команда Атомпрофспілки України посіла третє місце із 45 команд із 16 країн
світу.
14 червня Атомпрофспілкою України було організовано нараду за участю представників Мінсоцполітики України, Інституту радіаційного захисту, Інституту
медицини праці, профільних фахівців дирекції НАЕК
«Енергоатом» і АЕС, Чорнобильської АЕС, ДП «СхідГЗК» та
профспілки з обміну думками стосовно напрацьованого
Національним інститутом охорони праці проекту Методики проведення атестації робочих місць за умовами
праці. У ході робочої зустрічі, яка ще раз підтвердила відповідальну і виважену позицію профспілки по захисту трудових прав спілчан, налагоджено конструктивний діалог з
розробниками проекту, визначено напрями та шляхи
подальшої нормотворчої співпраці.
З 29 червня по 1 липня на базі Хмельницької АЕС проходила XV Cпартакіада Організації молоді Атомпрофспілки
України. За підсумками змагань з п’яти видів спорту — легкої
атлетики, міні-футболу, настільного тенісу, бадмінтону і пляжного волейболу господарі турніру посіли перше місце, на
другій сходинці — команда Запорізької АЕС, третіми стали
молоді спортсмени ДП «СхідГЗК». У змаганнях з пляжного
волейболу перемогу здобула молодь Рівненської АЕС.
4 липня урядом було прийнято довгоочікувану постанову
№479 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження списків виробництв...» від 24 червня 2016 року №461, яка вводиться у дію з 1 січня 2018 року. Зазначеними змінами, зважаючи на активну позицію
Атомпрофспілки України, повернуто право дострокового
виходу на пенсію за віком урановидобувникам і уранопереробникам та працівникам Чорнобильської зони відчуження.
При цьому для них буде збережено стаж роботи з шкідливими та особливо шкідливими умовами праці, що минув з
моменту набрання чинності постановою №461.
Проте, за висновками окремих галузевих всеукраїнських
об’єднань, обсяг змін з відновлення порушених прав працівників є неповним. Тому робота з внесення змін до Списків
виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в
яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, триватиме.
5 липня Голова Атомпрофспілки України Валерій Матов
за дорученням восьмитисячного колективу ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» надіслав звернення до вищих
органів державної виконавчої влади в особі Прем’єр-міністра
України Володимира Гройсмана з вимогою терміново вжити
заходів з відновлення роботи уранових шахт через безпідставне зволікання державними установами продовжити дію
спеціального дозволу на користування надрами. У документі
зазначається, що простій у червні Смолінської та Інгульської
шахт призвів до зменшення обсягів виробництва на загальну
суму 200 млн грн, ставить під сумнів виконання ДП «СхідГЗК»
умов міжнародних контрактів, згідно з якими Україна отримує
паливо для атомних електростанцій. Працівники Смолінської
шахти 4 липня на своєму мітингу ухвалили категоричну резолюцію, наголошується у зверненні, що у разі невиконання
їхніх вимог найближчим часом вони доручають профкому ДП
«СхідГЗК» організувати пікетування держустанов, що затягують легалізацію дозволу.
11 липня понад 100 працівників Смолінської та Інгульської шахт державного підприємства «Східний гірничозбагачувальний комбінат» провели акцію протесту біля стін
Мінекології та природних ресурсів України з вимогою терміново пролонгувати ліцензію на користування надрами.
Столичні чиновники таки дослухалися до маніфестантів.
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ДП НАЕК «Енергоатом» планують передати Кабміну?
Мінекономрозвитку і торгівлі України ініціювало внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту
розпорядження, яким цілісний майновий комплекс державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» передбачається передати із сфери управління Міненерговугілля в управління
Кабінету Міністрів.
На що Атомпрофспілка України, яка представляє
інтереси трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом»,
одразу відреагувала і направила Кабінету Міністрів
України листа з категоричною вимогою 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.
Показово, що і в самому равління Міненерговугілля в
Експертному висновку, підго- управління Кабінету Міністтовленому Департаментом з рів головний розробник не
питань розвитку паливно- надав.
енергетичного комплексу та
У тому ж Експертному
житлово-комунального гос- висновку вказується (доподарства Секретаріату Каб- слівно), що «відповідно до
міну, прямо йдеться про те, статті 5 Закону України «Про
що Уряд не зможе виконува- використання ядерної енерти функції управління, покла- гії та радіаційну безпеку»
дені на Міненерговугілля.
одними з основних принциМетою проекту, вказує пів державної політики у
Мінекономрозвитку, є не- сфері використання ядерної
обхідність виконання ви- енергії та радіаційного замог статті 32 Закону України хисту є встановлення відпо«Про ринок електроенергії».
відальності за порушення
В Експертному виснов- правового режиму безпеки у
ку зазначається: Стаття 32 сфері використання ядерної
Закону України «Про ринок енергії; розподіл обов’язків,
електроенергії» стосується прав та відповідальності між
передачі електроенергії і усіма суб’єктами правовідвстановлює певні вимоги до носин у сфері використання
оператора системи передачі ядерної енергії».
електроенергії. Однак добІ далі у висновку йдетьре відомо, що оператором ся про низку ключових функсистеми передачі електро- цій, що реалізуються у сфеенергії є державне підпри- рі використання ядерної
ємство «Енергоринок» і енергії через державне упстаття 32 не стосується равління.
виробника електроенергії —
На сьогодні всі ці функції
ДП НАЕК «Енергоатом». Ін- виконує Міненерговугілля,
ших обґрунтувань щодо до- йдеться в Експертному висцільності передачі ДП НАЕК новку, які покладені на нього
«Енергоатом» зі сфери уп- згідно з Положенням про

Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України. Ці функції здійснюються Міненерговугіллям
через механізм державного
управління підприємствами,
які входять до сфери його
управління, що передбачає
обов'язкове виконання підприємством наказів органу
управління.
Передача ДП НАЕК
«Енергоатом» зі сфери управління Міненерговугілля
в управління Кабінету Міністрів унеможливить виконання міністерством зазначених функцій.
Кабінет Міністрів не зможе виконувати зазначені
функції й через те, що відповідно до Закону України
«Про Кабінет Міністрів» Кабінет Міністрів України є
колегіальним органом.
Прийняття рішень у рамках виконання функцій органу управління у сфері використання ядерної енергії
колегіальним органом із
складу посадових осіб, які
не є фахівцями у цій сфері не може розцінюватися
як оптимальна й ефективна система управління у
сфері використання ядерної енергії.
Надзвичайно важливо
те, що функції державного
органу управління у сфері
використання ядерної енергії і радіаційної безпеки у
Міненерговугіллі виконують:
Департамент ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу, Департамент корпоративних та
майнових відносин, Департамент економіки і фінансів,
Управління охорони праці,

промислової безпеки та цивільного захисту, Управління внутрішнього аудиту та
інші. Кабінет Міністрів не має
аналогічних структур для
виконання зазначених функцій, не має відповідних
повноважень для виконання
функцій державного органу
управління у сфері використання ядерної енергії і радіаційної безпеки.
Навіть незважаючи на
фаховий висновок, «Проект
розпорядження погоджено
без зауважень: Фондом державного майна, Мінфіном,
Мін’юстом, Держстатом».
А позиція Міненерговугілля, органу, уповноваженого управляти державним
підприємством НАЕК «Енергоатом» та трудовим колективом підприємства, у довідці про погодження не
відображена взагалі. Хоча
мала би, як того вимагає
пункт 5 Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
21 вересня 1998 р. №1482.
Міненерговугілля, натомість, категорично проти зазначеної передачі.
Питання перепідпорядкування ДП НАЕК «Енергоатом» поки що відкладено.
Однак, вочевидь, воно може
постати знову.
Атомпрофспілка України,
як репрезентативна сторона
соціального діалогу на всеукраїнському рівні, тримає
питання на контролі і вимагає проведення фахових
консультацій стосовно подальшого підпорядкування
ДП НАЕК «Енергоатом».

ЗВІТУЄ МОЛОДЬ АТОМПРОФСПІЛКИ УКРАЇНИ

Достойная оценка отличной работы
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Это открытый конкурс «Будь инженером», конкурс докладов на научно-технические и социальные темы:
«Производственный потенциал», «Лучшее производственное решение»,
отраслевой конкурс докладов НАЭК
«Энергоатом», совместный с детской
художественной школой конкурс детских рисунков, флэшмоб 22, благотворительный взнос от которого был
передан служащим АТО, празднование
Дня вышиванки, квест ко Дню Конституции, спартакиада ОМ Атомпрофсоюза, веломарафон на Ривненской
АЭС и многие другие.
Действительно, была проделана огромная работа, и вклад молодежи нашел достойную оценку. Председатель
комиссии по шефской работе и работе
с молодежью профкома Александр
Руденко отметил, что ему было легко

сотрудничать с этой командой и он
считает ее работу отличной.
Председатель первичной профсоюзной организации Николай Захаров
также поддержал добрые дела молодежной организации, высоко оценил
их старания, в особенности отметив
их участие в благоустройстве ЗУОиО
«Юность», где были высажены цветы,
очищено футбольное поле. А также
ребята по своей инициативе и при поддержке администрации и профсоюзного комитета Запорожской АЭС приводили в порядок спортивные объекты
нашего города, чтобы создать условия
для занятий спортом, привлечь детей к
играм на свежем воздухе. При этом он
нацеливал молодежь больше стараний
вкладывать как раз для себя, своих
детей, горожан, потому что нужно, в
первую очередь, научиться видеть
потребности тех, кто рядом, рационально распределять свои возможнос-

ти и силы. Такой вклад всегда будет
наглядным и послужит хорошим примером для других, скажем, бизнесменов, которые также могли бы принимать посильное участие в различных
городских акциях. Только совместными усилиями, с привлечением неравнодушных депутатов, можно сделать
наш город лучше, краше, современнее.
В целом, работа совета организации молодежи за 2017 год единогласно была признана удовлетворительной. Также был утвержден план
мероприятий на 2018 год. И еще вместо Александра Тимофеева и Максима Гордийчука, выбывших из рядов
организации по возрасту, председателем спортивно-туристической комиссии была избрана Алена Вялова,
а волонтерской и шефской — Юрий
Шаманов.
Юлия ТКАЧУК

ЗАХИСТИМО ТИХ, ХТО ЗАХИЩАЄ НАС!

З пошаною до южноукраїнських волонтерів
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
Це зараз є щаслива
родина, кохана дружина,
двійко діток, робота, а події літа 2014 року Олександр Кротик згадує як
такі, що відбувалися ніби в
іншому житті. Де він, 21-річний військовий Миколаївської 79-ї окремої десантноштурмової бригади, який
кілька місяців як підписав
контракт на службу в цій
частині, 11 липня 2014 року потрапляє під обстріл
«градами» військовими РФ
з боку російсько-українського кордону по українських позиціях.
«Обстріляли підло, о пів
на п’яту ранку, коли всі
спали, дехто вже ніколи так і
не прокинеться від того сну,
— згадує Сашко. — Накрили
трьома касетами, а це 120
снарядів! Потім, мабуть, їм
видалося, що цього замало, і вирішили добити мінометами. Я встиг прокинутись і заховатися під танк,

але за метр від мене розірвалася ракета «град», то пошкодило мені усю праву
сторону. На моє щастя, не
втратив свідомість і почав
звідти вибиратись. Я повз і в
руці тримав свою відірвану
ногу, бо думав, що мені її
пришиють. Думки в голові
стрімко змінювали одна одну, але головне, я переймався тим, що скажу мамі? Де
я втратив ногу? Нас, поранених, оперативно винесли
з поля бою і відправили
вертольотом до клініки ім.
Мечнікова, що у Дніпрі, а через два дні — до Вінницької лікарні. Як не дивно, але
особливого відчаю у мене не
було, бо ж я живий, хоч і без
ноги, а от товаришів, котрі
під тими «градами» загинули, дуже шкода було».
За словами Олександра
Кротика, того дня під обстрілами загинуло майже 130
українських вояків, у тому
числі 6 — з підрозділу, де він
служив. Натомість тим, хто
вижив, потрібно було лікува-

тися і жити далі. Виготовити і
підібрати протез для Саші
погодилися лікарі з німецького міста Дортмунд, щоправда, за це потрібно було
заплатити 13,5 тисячі євро.
Гроші зібрали батьки хлопця, прості люди, на телебаченні зняли і запустили
ролик про потреби українського воїна. Через три роки Саша знову поїхав до
Німеччини, бо протез потребував реконструкції та
ремонту. За здійснення цієї
процедури клініка виставила
рахунок у 85 тисяч гривень.
Усі заощадження родина
вже використала на попереднє лікування та протезування хлопця, отже, цього разу знайти кошти було
складніше.
Про благодійний фонд
«Мирне небо» Олександр
дізнався від своїх однополчан, з якими разом воював і
які були родом з Арбузинки.
Друзі розповіли волонтерам
про потреби хлопця, а ті
потім зв’язалися з ним і роз-

почали збір коштів. Організували благодійний концерт
у южноукраїнському Палаці
культури «Енергетик» напередодні Дня захисника України 2016 року. За словами
одного із керівників фонду
Сергія Пелюха, досить вагому допомогу отримали від
працівників Южно-Української АЕС. Загалом зібрали і
перевели на рахунок німецької клініки 65 тисяч гривень, з яких 30 тисяч гривень надав профком НАЕК
«Енергоатом», 12 тисяч було
зібрано під час благодійного
концерту, а решту пожертвували працівники ЮУАЕС.
Нині захисник України
Олександр Кротик мешкає у
Миколаєві, працює таксистом. За повсякденними клопотами не забуває і про
своїх южноукраїнських благодійників, заїжджає, телефонує до них, а волонтери,
у свою чергу, люблять і
завжди чекають на нього, як
на рідного.
Оксана МІСЮКЕВИЧ

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

25 січня 2018 року
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Атомпрофспілковий рік:

ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»: СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ У ДІЇ

Коментар до Спільного рішення профспілкового комітету
та президента ДП НАЕК «Енергоатом» від 19.01.2018 №1882
Основою для розгляду питання оплати праці в ДП НАЕК «Енергоатом»
слугувала критична ситуація, що склалась у відокремлених підрозділах
Компанії у зв’язку з різким відставанням зростання заробітної плати стосовно темпів її зростання в цілому по Україні та появою більш привабливих пропозицій роботи як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках праці.
На вимогу голів первинних профспілкових організацій відокремлених
підрозділів ДП НАЕК «Енергоатом» 18 січня 2018 року відбулося засідання
президії профспілкового комітету Компанії, на якому ключовим питанням
був розгляд ситуації, що складається у трудових колективах у зв’язку із низькими темпами зростання заробітної плати.
Після обміну думками та обговорення пропозицій було прийнято рішення
звернутись до президента Компанії з пропозицією негайного розгляду цього
питання та прийняття відповідних рішень щодо зняття соціальної напруги в
трудових колективах у зв’язку з низьким рівнем оплати праці працівників
ключових професій, відповідальних за безпечну експлуатацію та ремонт
обладнання АЕС.
Цього ж робочого дня, за дорученням президії, відбулася зустріч голови
профспілкового комітету ДП НАЕК «Енергоатом» Лича О.В. з президентом
Компанії Недашковським Ю.О., результатом якої було доручення відповідним посадовим особам спільно з представниками профспілкового комітету
вивчити можливості для пом’якшення ситуації.
Результатом переговорів стало
1. Поява як на внутрішньому, так і
підписання Спільного рішення від зовнішньому ринку праці привабливі19.01.2018 №1882 (дослівно): «З метою ших пропозицій щодо працевлаштузняття соціальної напруги в колективах вання.
у зв’язку з відставанням встановленого
2. Низький рівень заробітної плати
співвідношення середньої заробітної на АЕС стосовно аналогічних посад та
плати працівників ДП НАЕК «Енерго- професій за межами України.
атом» до середньої заробітної плати у
3. Поява нових гравців на ринку розпромисловості України, що призводить витку атомної енергетики: Туреччина,
до відтоку кваліфікованих кадрів, задія- Польща, Білорусь і таке інше.
них у забезпеченні безпечної експлуа4. Суттєве збільшення заробітної
тації та ремонті атомних енергоблоків плати в приватних та державних струкУкраїни, роботодавець та Профспілко- турах невиробничої сфери.
вий комітет ППО працівників ДП НАЕК
5. Непрогнозоване зростання курсу
«Енергоатом»
іноземних валют.
Вирішили:
6. Невідповідність фактичного та
1. Забезпечити з 01.01. 2018 нара- статистичного рівня інфляції.
хування мінімального базового розміру
Прикладів можна навести десятки,
щомісячної премії промислово-вироб- але висновок буде один: відбувається
ничого персоналу у розмірі 30% від різке падіння престижності роботи в
встановлених посадових окладів та атомній енергетиці і, як наслідок, збільмісячних тарифних ставок за фактично шується відплив кваліфікованих кадрів,
відпрацьований час.
розриваються договори на навчання зі
2. Не допускати зменшення розміру спеціальностей, що необхідні для АЕС,
щомісячного преміювання персоналу у зменшується конкурс у вищі навчальні
зв’язку зі змінами прожиткового міні- заклади на енергетичні спеціальності і
муму відповідно до Закону України від подібне.
07.12.18 №2246-VІІІ «Про Державний
Історія повторюється. Кадровий
бюджет України на 2018 рік».
голод останнього десятиліття минуло3. Сторонам Колективного догово- го століття, викликаний спочатку морару ДП НАЕК «Енергоатом» посилити торієм на будівництво атомних блоків,
роботу з НКРЕКП України щодо дове- а потім посилений затримкою виплати
дення витрат на оплату праці на 2018 рік заробітної плати і забороною її підвиу складі тарифів на ліцензовані види щення, відкинув назад, мінімум на 10
діяльності до розмірів, що забезпечать років, розвиток атомної енергетики.
поетапне збільшення розміру щомісяч- Про які перспективи для АЕС може йти
ного преміювання промислово-вироб- мова, якщо ми втрачаємо кадровий
ничого персоналу до 60%.
потенціал, який формувався десяти4. З метою забезпечення виконан- літтями?
ня пунктів 1 і 2 цього спільного рішенЗважаючи на вищенаведене, вваня доручити віце-президенту Айсіну жаємо першочерговою задачею збереА.А. внести зміни до плану з праці та ження кадрового потенціалу заради
Бюджету платежів ДП НАЕК «Енерго- енергетичної незалежності, ядерної та
атом» на 2018 рік.
радіаційної безпеки.
Контроль за виконанням цього
Минулий рік, особливо його заверспільного рішення покласти на віце- шення, ознаменувався посиленням
президента Айсіна А.А. та голову Проф- роботи з НКРЕКП з питань підвищення
спілкового комітету ППО працівників тарифу для НАЕК «Енергоатом», у тоДП НАЕК «Енергоатом» Лича О.В.».
му числі, і рівня заробітної плати перЯкі ж особливості закладенні у соналу.
цьому Спільному рішенні та зміни, що
Інформація про результати переговносяться до плану з праці ДП НАЕК ворів та рішення державного регулято«Енергоатом» на 2018 рік? Який вплив ра неодноразово з’являлась у засоце буде мати на рівень заробітної плати бах масової інформації. Зупинюсь на
кожного працівника? Які задачі ставлять результатах переговорів по заробітній
перед собою сторони колективного платі. Пропускаючи усі перепитії передоговору на 2018 рік для вирішення говорного процесу, до фонду оплати
складних питань закріплення високок- праці (ФОП) на 2017 рік були внесені
валіфікованого персоналу та підвищен- зміни у бік його збільшення на 224 млн
ня престижності роботи в атомній енер- грн. Це збільшення було включене у
гетиці?
розрахункову стартову величину ФОП,
Вочевидь вищенаведені приклади що був закладений в основу встановлета обґрунтування причин виникнення ного тарифу для НАЕК «Енергоатом» за
соціальної напруги в колективах не є статтею заробітна плата на 2018 рік.
вичерпними без оцінки як політичної,
Довідково. Зростання ФОП у таритак і економічної ситуацій в Україні. фі на електроенергію для усіх генеруюОцінка загальновідома і залишимо це чих компаній було визначене НКРЕКП
для дискусій політологам та економіч- у розмірі 15%. Відомі проблеми з приним експертам.
значенням членів регулятора затримаНа сьогодні ситуація, що складаєть- ли процес встановлення тарифу для
ся в колективах, оцінюється як критична НАЕК «Енергоатом» на 2018 рік, хоча хід
з декількох причин:
переговорів тривав. У результаті пере-

говорів до ФОП атомників було додано
139 млн грн, що і зафіксовано у структурі тарифу на 2018 рік, яка була затверджена 27.12.2017.
З цього моменту розпочалась спільна робота з формування «Плану з праці
ДП НАЕК «Енергоатом» на 2018 рік».
Усім відомо, як були розподілені 224
млн грн, отримані в кінці року? Нагадаю:
по 2 тис. грн кожному працівнику для
пом’якшення інфляційних процесів; підвищення тарифних ставок та посадових
окладів на рівні 10%; залишок коштів —
на виплату премії до Дня енергетика та
щомісячної премії.
При формуванні плану з праці та
аналізу структури заробітної плати, точніше, її застосування у відокремлених
підрозділах, виявили різні підходи до
встановлення розмірів посадових окладів, доплат, надбавок та інших складових системи оплати праці, що призвело
до того, що середньомісячний розмір
премії по відокремлених підрозділах
відрізнявся майже удвічі. Це неодноразово спричиняло конфлікти у підрозділах, де розмір премії значно відрізнявся
від інших. Ще більший хаос у систему
оплати праці по відокремлених підрозділах вносила необхідність економії
коштів до Дня енергетика. Це значно
ускладнювало відслідковування розмірів преміювання по відокремлених підрозділах. Під час проведення переговорів з першого етапу підвищення заробітної плати промислово-виробничого
персоналу за основу було визначено
розрахункову базову величину щомісячної премії у розмірі 30%.
Що це означає? Розмір щомісячної
премії не повинен бути нижчим 30%. За
рахунок економії ФОП він може тільки
збільшуватись. А враховуючи те, що на
День енергетика передбачені централізовані кошти і необхідність економії на
цю виплату відпадає, розмір премії
може бути збільшено. У плані з праці на
2018 рік, з метою зменшення впливу
інфляційних процесів в Україні, збільшено на 40% виплату 13-ї заробітної
плати, до 350 млн грн.
Хочу зауважити, що на виконання
першого етапу збільшення розміру
заробітної плати для промислововиробничого персоналу потрібно 267
млн грн, які поки що не мають джерела фінансування. А загальнорічні плани, визначені у Спільному рішенні від
19.01.2018 №1882, потребують не
менше 1,2 млрд грн додатково до ФОП
у тарифі на електроенергію ДП НАЕК
«Енергоатом». Є над чим працювати.
І наостанок. Відповідь на запитання:
«Чому йдете по шляху збільшення премії, а не тарифних ставок та посадових
окладів?»
Тарифні ставки та посадові оклади
підвищуються у терміни, передбачені
Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік». У нашому
випадку, за існуючої системи оплати
праці, прийнятої в ДП НАЕК «Енергоатом», пропорційність збільшення тарифних ставок та посадових окладів не
дозволяє робити їх підвищення для
окремих категорій працівників.
Без поділу працівників на три групи
за системою оплати праці (основна,
допоміжна і сервісного обслуговування) проблеми підвищення рівня заробітної плати для персоналу, який забезпечує безпечну експлуатацію та ремонт
основного технологічного обладнання
та систем безпеки, будуть тільки накопичуватись.
Наразі загальний дефіцит коштів у
тарифі на електричну енергію, на
соціальний розвиток та заробітну
плату на 2 січня 2018 року перевищує
510 млн грн.
Голова профспілкового комітету
ППО ДП НАЕК «Енергоатом»
ЛИЧ О.В.

ІНФОРМУЄ ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

ЧАЕС отримала сертифікат на огороджувальний контур НБК
Чорнобильська АЕС отримала відповідний сертифікат Державної архітектурно-будівельної інспекції
України, який засвідчує відповідність проектній документації і готовність до експлуатації огороджувального контуру нового безпечного конфаймента (НБК).
Як зазначає Голова Державного агентства України з
управління зоною відчуження Віталій Петрук, завдяки
тому, що вчасно і ефективно було виконано роботи з підсилення та герметизації будівельних конструкцій другої
черги ЧАЕС, що виконують функції огороджувального контуру НБК, це забезпечило у листопаді 2016 року успішне
завершення насування Арки.
Інженери Чорнобильської АЕС та підрядних організацій, які працювали 35 місяців над виконанням проекту,
продемонстрували високий професіоналізм і відповідаль-
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ність у ставленні до роботи, адже їм доводилося працювати в надзвичайно складних радіаційних умовах.
Під час виконання проекту з будівництва контуру НБК у
межах машинного залу четвертого блока ЧАЕС виконано
демонтаж понад 1800 кубічних метрів залізобетонних конструкцій, недіючих трубопроводів і технологічного обладнання, що залишилися після аварії 1986 року, демонтовано
600 квадратних метрів покрівельного покриття, укладено
14 000 кубічних метрів бетону і 1450 тонн арматури.
Загальна площа реконструйованих приміщень —
близько 16 238 квадратних метрів. Висота східного огороджувального торця становить 80 метрів, довжина —
майже 192 метри. Висота західного торця — 55 метрів,
довжина — 67,5 метра. Ширина обох торців сягає від 40
сантиметрів до 6 метрів.

офіційний літопис головних подій
Ініціативна група від них провела переговори із заступником
міністра Мінекології Віктором Вакарашом, який повідомив,
що «напередодні у міністерстві відбулася комісія, вона ухвалила позитивне протокольне рішення, яке сьогодні буде підписано міністром і передано у Державну службу геології та
надр України. Тому що саме вона надає такий дозвіл».
Того ж дня цю урядову установу також взяли в облогу гірники-уранники, з уповноваженими від них, не зволікаючи,
зустрівся т.в.о. голови Держгеонадра Олег Кирилюк і запевнив, що з боку держслужби певні практичні процедурні дії з
видачі дозволу не забаряться. Але це була особиста думка
керівника, бо спецкомісія держслужби, через постійну відсутність кворуму, затягувала розгляд потрібних документів від
ДП «СхідГЗК».
18 серпня кількасот працівників ДП «СхідГЗК» пікетували
Кабінет Міністрів України якраз під час чергового засідання
уряду. Трудовий колектив державного урановидобувного підприємства геть обурений недержавницькою позицією
Держгеонадра, яка незаконно, під різними приводами, блокує видачу спецдозволу на користування надрами, і тому
продовжив боротьбу за право на працю і зарплату. На цей
період комбінат уже зазнав збитків на більш як 300 млн грн,
при цьому несплата податків та інших відрахувань до центрального і місцевого бюджетів перевищила 10 млн грн.
Нагадаємо, що цій акції передували три масові протести
гірників біля стін профільного міністерства і Держгеондра на
захист своїх прав та інтересів. Солідарну підтримку оперативно, 17 серпня, висловив мітингувальникам Генеральний секретар Глобального союзу IndustriALL, на прохання Атомпрофспілки України як його членської організації, Вальтер Санчес.
Міжнародний профлідер надіслав звернення на адресу
Прем’єр-міністра і Президента України із закликом вжити
негайних заходів щодо вирішення складної ситуації, яка стосується кількох тисяч гірників-уранників.
...Цього дня під Кабміном градус напруги зашкалював.
Сім годин протестувальники блокували урядову установу.
Згодом до Кабміну зайшла уповноважена від учасників
акції група профспілковців на чолі з Головою Атомпрофспілки України Валерієм Матовим. Представники уряду,
після тривалих перемовин, пообіцяли, що підготовлено
додаткове розпорядження Прем’єр-міністра України, яким
зобов’язано Держгеонадра і комісію, яка 23 серпня проводитиме своє засідання, прийняти відповідне позитивне
рішення. Маніфестанти погодилися зачекати, але наголосили, що не мають наміру відступати і готові вдатися до
набагато масштабніших колективних дій.
23 серпня відбулося засідання комісії Держгеонадра за
участю перших осіб Міненерговугілля України, ДК «Ядерне
паливо», ДП «СхідГЗК» та фахівців цих владних установ і комбінату, на якому, здолавши бюрократичні перепони і тяганину,
ДП «СхідГЗК» отримав позитивне рішення комісії на продовження Інгульській і Смолінській шахтам терміну дії спеціальних дозволів на користування надрами. Три місяці, плечем до
плеча, тривала наполеглива боротьба гірників за основоположне конституційне право працювати — і перемогли!
З 2 по 9 вересня на базі санаторно-оздоровчого комплексу «Гілея» відбувся 19-й традиційний профспілковий
семінар-навчання ім. Н. М. Скорих, в якому взяли участь
понад 160 виборних профспілкових працівників та профактивістів, лідери і фахівці Атомпрофспілки України.
Цього разу учасники семінару обговорили проект нового
Трудового кодексу, юридичні аспекти реорганізації виробництва, заслухали лекції, пов’язані з питаннями про
так звані інформаційні війни, приділили увагу нюансам
роботи ревізійних комісій у первинках. Більш докладно
зупинилися на принципах формування тарифу і Колективному договорі ДП НАЕК «Енергоатом». Знання й різноманітну інформацію, отримані на семінарі, та обмін
досвідом профактивісти застосують на практиці безпосередньо у своїх колективах.
«Гілея» — це не тільки навчання, а й зустрічі колег, можливість наживо поспілкуватися, поділитися думками з актуальних питань своєї діяльності, змістовно разом відпочити, взяти
участь у цікавих творчих і спортивних заходах.
19 вересня у м. Київ в урядовому кварталі відбулася
попереджувальна всеукраїнська акція протесту Профспілки
працівників охорони здоров’я України за солідарної підтримки членських організацій ФПУ. Серед основних вимог протестного заходу були: виплата працівникам боргів у зарплаті,
проведення цивілізованої медичної реформи в Україні, збільшення обсягу медичної субвенції, встановлення надбавки
медикам за престижність праці.
У колективних діях медичних працівників, а також в інформаційно-роз’яснювальній акції профспілок з приводу пенсійної реформи, що проходила тут паралельно, взяли участь
представники Атомпрофспілки України на чолі з її Головою
Валерієм Матовим.
7 жовтня з нагоди Всесвітнього дня дій Федерація профспілок України провела круглий стіл на тему «Гідна праця —
продуктивна зайнятість, достойна зарплата, сучасні безпечні
робочі місця». Під час круглого столу відбулися панельні дискусії з цих пріоритетних завдань, у яких взяли участь представники Атомпрофспілки України.
На початку жовтня у Єревані (Вірменія) відбулася субрегіональна зустріч членських організацій Глобального
союзу IndustriALL країн СНД, на якій було обговорено
шляхи і методи розвитку профспілок в умовах регіональної
економічної кризи і посилення тиску на профспілки з боку
працедавців, розглянуто питання органайзингу (залучення
нових членів профспілок, мотивація профчленства), зміцнення профспілок і захисту прав та інтересів працівників. У
міжнародному профзібранні взяв участь і виступив Голова
Атомпрофспілки України, член Виконавчого комітету
IndustriALL Валерій Матов. Він поінформував про дії організації в останній період, окреслив дві головні проблеми:
відновлення справедливості при нарахуванні пільгової пенсії для працівників ядерної енергетики та атомної промисловості країни і поновлення роботи уранових підприємств.
У вирішенні цієї ситуації, наголосив у своїй промові профлідер, дуже допомогло Звернення від керівництва IndustriALL,
на прохання Атомпрофспілки України, до Прем’єр-міністра
і Президента України. Валерій Матов висловив подяку,
насамперед, заступнику Генерального секретаря Глобального союзу Кемалю Озкану, він безпосередньо опікувався проблемою, та Вадиму Борисову, який на регіональному рівні приєднувався до її розв’язання.
(Закінчення у наступному номері)

Профспілка — учасник усіх сфер життя трудового колективу. Відстоювати інтереси трудових колективів — це відстоювати інтереси держави
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ТВОРЧІСТЬ СПІЛЧАН

30 років танцюють з натхненням!

Діти з Луганщини
відвідали ХАЕС
У рамках проекту «Схід-Захід разом. Діти» старшокласники із Старобільська Луганської області
відвідали Хмельницьку АЕС. Знайомство з основами ядерної галузі та принципом роботи атомної
електростанції луганчани розпочали з інформаційного центру ХАЕС. Побували і в навчально-тренувальному центрі, в пожежній частині та в машинному відділенні атомної станції.
Багато вражень та позитивних емоцій принесла, як
дітям, так і дорослим, подорож до міста енергетиків. За
словами вчителя з Луганщини Віктора Гришанова,
екскурсія на Хмельницьку АЕС була дуже очікуваною і
надзвичайно цікавою та пізнавальною. Викладач отримав відповіді на всі питання, які його цікавили, і пересвідчився, що «на гіганті енергетики нашої країни працюють фахові та високопрофесійні кадри».
Це вже не перша екскурсія дітей зі сходу і на
Хмельницьку АЕС. Так, у липні минулого року на енергетичному об’єкті побували школярі зі Станиці Луганської,
Петропавлівки, Сотенного, Верхньобогданівки.
Старшокласники з Луганщини відвідали Різдвяний
фестиваль «Нетішинська коляда», де спробували себе в
ролі учасників. Протягом чотирьох днів перебування в
місті атомників молодь зі сходу ознайомили з історичним та культурним надбанням краю: Острозькою академією, Нетішинським та Острозьким музеями.

Народний ансамбль бального танцю «Вдохновение»
та зразковий дитячий ансамбль бального танцю
«Натхнення» наприкінці грудня минулого року відсвяткували своє 30-річчя.
За цей час було багато ків, які мали велике бажання
досягнень і перемог на фес- виступити на рідній сцені.
тивалях та конкурсах. На Зал був переповнений глярахунку колективу перші міс- дачами, гучні оплески підця та гран-прі за участь у тримували кожен номер. В
фестивалях у Чорногорії, урочистому концерті взяли
Італії, Болгарії, Чехії, Австрії. участь всі учасники колектиСпортивні пари ансамблю ву — майже 200 осіб.
неодноразово ставали приПрикрасою концерту бузерами та фіналістами чем- ли сольні виступи випускнипіонату України, чемпіонату ків: професійних танцюрисЄвропи та багатьох міжна- тів Дениса Карасьова та
родних змагань з танцю- Анастасії Жилкової, Владивального спорту.
слава Сиротіна та Тетяни
За роки існування з ко- Меделян, солістів ансамблективу вийшло понад 1000 лю «Вдохновение», фіналісвипускників, 33 з них стали тів чемпіонату України Вітапрофесійними танцюристами лія Бесараба та Валерії
та тренерами, продовжуючи Дібрівної, солістів ансамблю
свій танець в Україні, Китаї, «Вдохновение», чемпіонів
Словенії, США, Туреччині, України Дмитра ЗруйноваІспанії.
ного та Вероніки ЮрковсьНа святкування ювілею кої, чемпіонів України, приз’їхалося багато випускни- зерів Кубка Європи Романа

Гербея та Оксани Лук’яненко, трикратних чемпіонів
США, срібних призерів чемпіонату світу серед професіоналів Сергія Самчинського та Юлії Бесараб.
За роки існування в ансамблі працювали Сергій
Самчинський, Олексій Різник, Марія Свірідова, Роман
Гербей, Олександр Савченко, Анна Лозінська.
Ювілейний концерт підготували: керівник народ-

ного ансамблю бального
танцю «Вдохновение» Людмила Самчинська, керівник
зразкового дитячого ансамблю бального танцю «Натхнення» Світлана Банковська,
тренер-викладач Анна Побережник, тренер-викладач
Дмитро Зруйнований, тренер-викладач студії Вероніка Юрковська, адміністратор Марина Самчинська
та акомпаніатор Ольга Полтавська.

ПРОФСПІЛКА ОПІКУЄТЬСЯ ДІТЬМИ

Сладкие подарки для ребятишек
Уже традиционно Восточная объединенная организация
профсоюза ежегодно готовит сладкие подарки для ребятишек. Не стал исключением 2017-й.
Всего ВООП было закуплено 3800 подарков, из которых более
трех тысяч получили дети работников комбината — членов профсоюза, остальные сладости переданы на предприятия и в организации, входящие в профобслуживание ВООП, а также для
поздравления детей-инвалидов, проживающих в поселке Смолино, и ребят из семей-переселенцев с востока страны. По старой
доброй традиции сладкие подарки получили и участники новогоднего театрализованного представления, подготовленного ЦНТКиД
предприятия, а также юные спортсмены, которые участвовали во
Всеукраинском юношеском турнире по мини-футболу.
Татьяна КОРСУНОВСКАЯ,
фото автора
ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

З ВЕРТЕПОМ — ДО АТОМНИКІВ

Сезон зимових розваг на РАЕС
На базі спортивного комплексу Рівненської АЕС «Ізотоп» стартував сезон зимових розваг — відкрито першу цьогоріч льодову
ковзанку у місті-супутнику електростанції.
Відкрита зимова ковзанка для
Вартість квитка на одну особу
усіх, хто бажає наповнити своє за годину — всього 10 грн у додозвілля активним та здоровим обідню пору і 15 грн — з 14.00 до
відпочинком. Льодовий майдан- 22.00.
чик, розроблений конструкторсько-технологічним відділом електростанції, функціонує вже третю
зиму поспіль. Каток — це класична хокейна коробка, обладнана
дерев’яними бортами та лавами
для відвідувачів. У вечірній час
передбачене яскраве освітлення
території.
Для заливки майданчика використано п’ять машин технічної
води. Як прокоментував директор
спорткомплексу РАЕС Володимир
Чудінов, цього року заливати каток було легше, ніж минулого.
«Зроблена влітку бетонна основа
майданчика дозволила вже зараз
підготувати якісну рівну ковзанку
для сімейного відпочинку атомників. Встановлені також нові хокейні
ворота, тож поціновувачам цього
виду спорту ми пропонуємо долучатися до аматорських матчів та
хокейних баталій за першість міста-супутника».

У южноукраїнських атомників з вертепом у гостях побували вихованці комунального закладу
«Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Южноукраїнської міської ради». У театралізованій виставі з колядками та піснями, що сповіщають про народження Христа, діти привітали
колектив ВП ЮУАЕС з різдвяними святами

СПОРТИВНІ ТАЛАНТИ АТОМНИХ МІСТ

Енергодарський сумоїст — бронзовий призер чемпіонату Європи
На чемпіонаті Європи з
сумо, який відбувся у Будапешті, вихованець спортивно-оздоровчого комплексу
Запорізької АЕС 15-річний
Олександр Соколик виграв
бронзу серед спортсменів до
16 років.
Право представляти Україну в складі збірної Олександр
Соколик завоював у відбірковому турі, який проходив у
вересні 2017 року у місті Рівне

за участю 300 спортсменів
країни. Він став чемпіоном
України в найпрестижнішій,
абсолютній, ваговій категорії
«95 кг +».
Заняття з сумо проходять в спортивно-оздоровчому комплексі Запорізької АЕС
під керівництвом заслуженого
тренера України Андрія Воробйова і майстра спорту міжнародного класу Станіслава
Тілініна.

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