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18 ЛЮТОГО — 20 РОКІВ ВІД ДНЯ УТВОРЕННЯ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

ШЛЯХ ДО ПОРОЗУМІННЯ —
ЦИВІЛІЗОВАНИЙ ДІАЛОГ

Атомпрофспілка України
домоглася відкликання
судового позову проти гірників

Шановні атомники,
дорогі спілчанські побратими!
Сердечно вітаю вас із 20-річчям профспілкової організації державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія
«Енергоатом» — однієї із найчисленніших і найпотужніших первинок, форпосту Професійної спілки
працівників атомної енергетики та промисловості
України!
Від дня утворення профспілкова організація
Компанії засвідчила високу компетентність і відповідальність, тверду позицію й аргументованість рішень, єдність і послідовність у діях, ведення паритетного соціального діалогу і неформальний підхід до роботи профспілкового комітету
НАЕК, ініціативність і наполегливість виборних
профорганів, активістів та кожного члена профспілки відокремлених підрозділів Енергоатома у
боротьбі за соціально-економічні права й інтереси працівників, особливо, під час акцій протесту
наприкінці 90-х років через затримку і хронічну
невиплату заробітної плати.
За період своєї життєдіяльності профспілкова організація НАЕК «Енергоатом» зробила
вагомий внесок у зміцнення згуртованості і
солідарності профспілкового руху, збереження і
розвитку атомної енергетики України.
Сьогодні профком Компанії, за постійної
підтримки Центрального комітету профспілки і
його Президії, ефективно взаємодіє із соціальними партнерами та владними установами зі
стабілізації роботи підприємств ядерної галузі
і трудових колективів, соцінфраструктури містсупутників. І незмінно залишається вірним
своєму головному покликанню — захисту трудових прав і гарантій працівників, їхніх сімей та
ветеранів праці.
Щиро бажаю всім вам і кожному зокрема міцного здоров’я, родинного благополуччя, миру і
злагоди та примноження успіхів на профспілковій
ниві добротворення!
З глибокою повагою
Голова Атомпрофспілки
України
Валерій МАТОВ

Дорогі колеги, друзі!
Від щирого серця вітаю вас, атомних працівників, членів профспілки, зі знаменною датою — 20-річчям від дня утворення профспілкової
організації ДП НАЕК «Енергоатом»! Це вік молодості і зрілості одночасно, це ще й підсумок свого внеску в обстоювання соціальних прав та
гарантій працівників Компанії. Відразу скажу, що цей пройдений шлях
був тернистим, напруженим, але він витримав перевірку часом і відповідає йому. Можна згадати безліч ґрунтовних рішень, які ухвалювалися
на засіданнях профспілкового комітету Компанії, під час проведення
переговорних процесів з її адміністрацією. І ось непоступливість, безкомпромісність профспілки у багатьох питаннях, особливо з оплати
праці, інших соціальних виплат, приводила до результату. Це ознака
того, що в нашій профспілковій організації працюють небайдужі, кваліфіковані кадри, які здобули авторитет і довір’я у трудових колективах.
Хотілося б, щоб наші працівники завжди відчували віру у майбутнє
атомної енергетики. А їхні енергія, завзяття, професіоналізм, бажання
працювати повсякчас має підтримуватися і стимулюватися справедливою соціальною політикою. Це для нас принципово, і атомники, члени
профспілки, повинні це знати.
У цей святковий день народження організації сердечно бажаю всім
членам профспілки міцного здоров’я, щастя, добробуту, а також
подальшої успішної роботи, добрих починань і зміцнення єдності!
З глибокою повагою
Заступник Голови Атомпрофспілки України
Голова профспілкового комітету Енергоатома
Олексій ЛИЧ

МОЛОДЬ РАЕС — РУШІЙНА СИЛА У РОЗВИТКУ АТОМНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ КРАЇНИ

7 лютого відбулася зустріч генерального директора ДП «СхідГЗК» Сорокіна О.Г., голови ППО ДП
«СхідГЗК» Філіппова Б.М. з робітниками Інгульської
шахти у м. Кропивницький. Це стало продовженням
історії, що була опублікована в «Атомнику України» 1
лютого цього року.
Так ось, Атомпрофспілка довго і наполегливо вела
переговори з керівництвом комбінату про необхідність
відкликання судового позову проти працівників Інгульської шахти. Наприкінці зустрічі гендиректор підписав звернення у Кіровоградський суд про відкликання
судового позиву. Дозвольте його процитувати:
«Ухвалою Кіровоградського районного суду від
05.12.2017 відкрито провадження у справі №390/2078/17
за позовом Державного підприємства «Східний гірничозбагачувальний комбінат» до 94 працівників Інгульської
шахти про визнання страйку незаконним.
З метою врегулювання ситуації, що склалася, адміністрацією підприємства вживалися заходи, спрямовані
на пошук мирного врегулювання спору, при цьому
постійно проводились перемовини з Професійною спілкою працівників атомної енергетики та промисловості
України (Атомпрофспілкою).
На початку лютого 2018 року відбулися чергові перемовини між адміністрацією підприємства та профспілковою
організацією, а також адміністрація підприємства отримала
листи від Голови Атомпрофспілки та голови ППО ДП
«СхідГЗК», в яких вказано, що працівники, які проводили
акцію протесту, діяли всупереч правовим нормам та законодавству про працю з порушенням процедур, визначених
Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», але їх дії були викликані тривалим
простоєм та впливом певних деструктивних сил, що призвело до стихійного прояву незадоволення.
За результатом проведених консультацій щодо шляхів
розв’язання конфлікту, проведених ППО ДП «СхідГЗК» та
Атомпрофспілкою, досягнуто домовленостей, які сприятимуть поліпшенню взаємовідносин між роботодавцем та працівниками і забезпечать стабільну роботу підприємства і
вирішення соціальних питань шляхом проведення конструктивних перемовин. Атомпрофспілка у свою чергу забезпечить проведення широкої роз’яснювальної роботи в колективі з метою подальшого недопущення здійснення працівниками дій, які зашкодять інтересам виробництва та порушуватимуть законодавство.
Тому, виявляючи добру волю та відкритість для співпраці, вирішення всіх питань шляхом проведення перемовин у порядку, визначеному чинним законодавством
України, керівництвом підприємства прийнято рішення
про подання до суду заяви про залишення позовної
заяви без розгляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 257 ЦПК України суд постановляє ухвалу про залишення позову без розгляду, якщо
позивач до початку розгляду справи по суті подав заяву
про залишення позову без розгляду.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що розгляд
справи по суті ще не почався, керуючись ст.ст. 43, 182,
183, 257 ЦПК України,
Просимо суд
Винести ухвалу, якою позовну заяву від 14.11.2017
№18/6753 Державного підприємства «Східний гірничозбагачувальний комбінат» до 94 працівників Інгульської
шахти про визнання страйку незаконним залишити без
розгляду».
Генеральний директор
О.Г. Сорокін
9 лютого Кіровоградський районний суд взяв до
уваги листа ДП «СхідГЗК» та залишив позов до працівників Інгульської шахти без розгляду.
АНОНС

Яскраві, ініціативні та креативні
Звітна конференція організації молоді первинної профспілкової організації Рівненської АЕС відбулася 2 лютого. Про роботу Ради ОМ за 2017 рік
відзвітував голова Євгеній Бураков. На
конференцію прибуло 76 делегатів із
84-х обраних у підрозділах. Участь у
роботі конференції взяли генеральний
директор РАЕС Павло Павлишин,
голова профкому РАЕС Іван Мельник,
голова Організації молоді Атомпрофспілки Павло Олещук.
Станом на січень 2018 року на Рівненській АЕС налічувалося 2058 молодих
працівників. Це 26% від усього персоналу
атомної станції. Саме на захист їхніх прав
та інтересів, підвищення професійного

рівня та організацію змістовного дозвілля,
популяризацію атомної енергетики та
профспілкового руху спрямована діяльність організації молоді.
Зокрема, торік проводилися традиційні конкурси наукових доповідей та
професійної майстерності серед молодих працівників. У першому конкурсі
взяли участь десять атомників. Троє з
них представляли станцію на галузевому в НАЕК «Енергоатом». Їхніми результатами можна пишатися: Наталія
Годунок (ВРП) посіла перше місце у
соціально-профспілковому напрямі, а
Дмитро Коваль (ЕЦ) — третє у виробничому.
(Закінчення на 2-й стор.)

Звітні конференції трудових колективів
та первинних профспілкових організацій
відбулися 8 лютого на Хмельницькій та 9-го на
Рівненській атомних електростанціях.
Заходи, що об’єднували відразу дві події, пройшли за участю соціальних партнерів — генеральних
директорів Миколи Панащенка та Павла Павлишина,
голів первинних профспілкових організацій Михайла
Гука та Івана Мельника.
У роботі конференцій взяли участь та виступили
Голова Атомпрофспілки України Валерій Матов та
голова профкому ППО НАЕК «Енергоатом» Олексій
Лич. Одним із головних завдань поточного року має
стати максимально можливе підвищення заробітної
плати атомників — такий лейтмотив виступів делегатів та запрошених на конференцію профспілкових
лідерів.
(Детальніша інформація буде опублікована)

У сфері впливу Атомпрофспілки перебувають підприємства Міненерговугілля України, Мінприроди, Мінохорони здоров’я України тощо http://www.atomprofspilka.info
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Яскраві, ініціативні та креативні
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
На підвищення професійного рівня молоді спрямовані конкурси професійної майстерності, які щороку
проводяться за вісьмома
спеціальностями на місцевому та галузевому рівнях.
На РАЕС ці конкурси проводить організація молоді у
співпраці з навчально-тренувальним центром. Переможці конкурсу на рівні
Енергоатома мають можливість підвищити розряд чи
категорію, або ж отримують
доплату до окладу у розмірі
10%, поки їх не буде підвищено. Торік працівники РАЕС
на конкурсі в НАЕК, що проходив у жовтні на базі
ЮУАЕС, здобули шість призових місць.
За словами голови ОМ
Євгенія Буракова, уже розпочався прийом заявок на
конкурс наукових доповідей
— 2018. На РАЕС він відбудеться 19 квітня, а в НАЕК
«Енергоатом» — на початку
червня.
У 2017 році організація
молоді проводила багато
спортивних і культмасових
заходів. Вперше відбулися:

інтерактивний конкурс краси «Міс РАЕС», велозмагання з крос-кантрі «Перегони
на Хомецькій», веломарафон «100 ВЕЛОwatt». Уже
традиційними стали: відкрита першість із зимової риболовлі, інтелектуальна гра
брейн-ринг, велопробіги на
Біле озеро та фестиваль
«Бурштиновий шлях», відкрита першість з більярду.
На високому організаційному рівні проведені друга
відкрита першість з тенісу «РАЕС OPEN» та ювілейний 10-й Кубок Білого озера з пляжного футболу —
вперше на призи голови
профкому РАЕС. Було розпочато цикл навчальних
семінарів для молодіжного
профактиву, запущено сторінку ОМ@omrnpp у мережі
Фейсбук та вкладку «Профспілка» на офіційному сайті
РАЕС. За сприяння генерального директора молодь
отримала обладнане приміщення для роботи.
У травні організація
молоді РАЕС приймала та
достойно провела 12-й конкурс КВН ОМ Атомпрофспілки. Для учасників були
створені не тільки макси-

мально сприятливі умови
для репетицій та виступів, а
й організовано змістовне
дозвілля, екскурсію та зустріч з керівництвом станції та
профспілки. Представники
Рівненської АЕС стали активними учасниками та призерами 15-ї спартакіади
ОМА та 3-го фотоконкурсу
ОМА.
Голова організації молоді брав активну участь у
роботі профкому, колдоговірної комісії профкому,
новоствореної Ради голів
організацій молоді відокремлених підрозділів ДП
НАЕК «Енергоатом». Організація молоді долучилася
до таких акцій і проектів, як
«Відкривай Україну», «Назустріч дитячим мріям»,
«День без авто», «Ядерна
школа РАЕС» та інших.
На поточний 2018 рік
заплановано не менше цікавих та корисних заходів. Уже
розпочато прийом заявок на
конкурс «Міс РАЕС-2018».
Проанонсовано низку спортивних заходів, в тому числі вперше відбудуться легкоатлетичний «Забіг під
градирнями», триатлон «3
Блок. Перезавантаження»,

ГЕНЕРАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО АЕС

буде вручено Кубок РАЕС
«РАЕС CUP» тощо.
Позитивно оцінив роботу організації молоді у 2017
році генеральний директор
РАЕС Павло Павлишин. У
своєму виступі він коротко
проаналізував виробничі
показники та соціальні аспекти діяльності Рівненської
АЕС минулого року. Зокрема, зазначив, що торік було
надано шість безвідсоткових
позик на придбання житла, і
три з них — молодим спеціалістам.
Досить плідною та ефективною назвав роботу ОМ
у звітному періоді голова
профспілкового комітету
Іван Мельник. «Я просив би

вас, молодь, підтримати всі
активні дії профспілки, що
будуть спрямовані на досягнення гідної заробітної
плати. Це сьогодні пріоритетний напрям профспілкової роботи, — зауважив Іван
Михайлович. — Ми чекаємо
від вас креативних ідей щодо соціального захисту інтересів молоді».
Позитивно відгукнувся
про роботу ОМ голова Організації молоді Атомпрофспілки Павло Олещук, який
сам залюбки брав участь у
заходах, що проводилися
торік на РАЕС.
Делегати одноголосно
визнали роботу Ради організації молоді ППО ВП РАЕС

за звітний період задовільною та дообрали до її складу
двох нових членів — Єлизавету Кудрик і Тетяну Батейко.
«Хочу подякувати адміністрації РАЕС та особисто Павлу Павлишину,
профспілковому комітету та
особисто Івану Мельнику,
профспілковому комітету
Енергоатома, Атомпрофспілці, ОМ Атомпрофспілки
за постійну підтримку і сприяння у роботі. Окрема й
особлива подяка — колективу, молоді Рівненської АЕС»,
— підкреслив голова ОМ Євгеній Бураков.
Іванна КОВБ
Фото
Надії ТИМОФЄЄНКО

ІНФОРМУЄ ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

l МАГАТЕ розпочало роботу над документом, що об’єднає в собі міжнародний
досвід подолання наслідків ядерних та радіологічних аварій.

Первая встреча с производством
На Запорожской АЭС проходят практику студенты 3-го курса Одесского
национального политехнического университета. Она продлится до 23 февраля. Первая встреча с производством —
это познавательно, интересно и ответственно.
В первый же день ребята ощутили, что
прибыли на режимное предприятие, где все
вопросы решаются серьезно и по-деловому.
Началом стала подготовка и проверка необходимых документов, организационное
собрание, на котором со вступительным
словом к студентам обратился заместитель
начальника учебно-тренировочного центра
по организации профессиональной подготовки Алексей Коваль. Он подчеркнул, что
эта практика для многих может стать визитной карточкой, поэтому нужно постараться
отнестись к учебному процессу со всей
серьезностью, уделив особое внимание
производственной дисциплине. Детально о
том, как будет проходить практика, студентам рассказали инженеры учебно-тренировочного центра Галина Попова и Елена

Шепель. Инструкторы УТЦ ежегодно работают со студентами 3 курса профильных
вузов по предварительно согласованным
программам практики, которые постоянно
пересматриваются, корректируются с учетом специфики предприятия и новых требований учебных заведений.
В этот же день практиканты прошли вводный инструктаж. Из 21 прибывшего студента
15 имеют договорные отношения с вузом и
Запорожской АЭС, где указаны требования и
обязательства сторон, при выполнении которых гарантируется трудоустройство.
Практиканты признаются, что при выборе
профессии особое внимание обращали на
ее востребованность и социальные гарантии.
У многих из них родители или родственники работают на Запорожской АЭС. Они сами,
как дети атомщиков, ежегодно отдыхали по
профсоюзным путевкам в детских дошкольных центрах, знают о том, что работает программа санаторно-курортного оздоровления, надеются, что все это будет сохранено и
в дальнейшем.
Юлия ТКАЧУК

Опановують кращий світовий досвід
Всесвітня асоціація організацій, що експлуатують
атомні електростанції (ВАО АЕС), сприяє обміну досвідом
експлуатації для того, аби її члени могли злагоджено працювати для підвищення рівня безпеки та надійності АЕС.
Упродовж трьох років молодіжний рух ВАО АЕС на
Рівненській АЕС вивчає напрями вдосконалення експлуатації атомних енергоблоків шляхом ознайомлення з кращими світовими практиками та взаємодією із провідними
галузевими фахівцями.
За рішенням Генеральної спостерігачів та експертів у
Асамблеї ВАО АЕС у 2013 році місіях технічної підтримки,
було створено пілотний про- партнерських перевірках та
ект «Молоде покоління ВАО як учасники – у семінарах, науАЕС». Офіційний документ, ково-технічних конференціях
який визначає загальні наміри ВАО АЕС. Представники МР
та напрями роботи Асоціації, систематично організовують
відзначає також важливу роль неофіційні зустрічі, під час яких
розвитку молодих спеціалі- вдосконалюють навички ангстів, майбутніх лідерів. Для ломовної комунікації, знайомпідвищення рівня культури ляться із новими трендами у
ядерної безпеки, зростання світі атомної енергетики, прорівня виробничих показників відними напрямами, програветерани галузі повинні діли- мами і стратегіями, що стрімтися досвідом та знаннями з
молодим поколінням атомників, залучати їх до діяльності
ВАО АЕС, що є гарантованою
інвестицією в майбутнє атомної енергетики.
Молодіжний рух (МР) ВАО
АЕС на РАЕС постійно шукає
шляхи розвитку та підвищення
ефективності роботи підприємства. П’ятнадцять її членів
активно беруть участь у ролі

ко розвиваються або вже реалізовані на АЕС світу.
За словами представника ВАО АЕС-МЦ на РАЕС
Анатолія Васильчука, у перспективі — постійне залучення учасників молодіжного
руху ВАО АЕС на РАЕС до
різноманітних програм Асоціації у ролі як спостерігачів, так і експертів; їхня участь
в освітньому семінарі в навчально-тренувальному центрі
електростанції за темою «Лідерство», а також активна
підтримка взаємодії між усіма
учасниками проекту «Молоде
покоління ВАО АЕС». Таким
чином, об’єднуючи досвід і
молодий потенціал, забезпечується надійність і впевнений
розвиток атомної енергетики
в майбутньому.

Міжнародний експерт
МАГАТЕ та перший заступник Голови Державного
агентства України з управління зоною відчуження
Олег Насвіт під час консультаційної зустрічі експертів
МАГАТЕ у Відні (Австрія)
представив український досвід подолання наслідків Чорнобильської аварії — організації роботи на радіаційнозабруднених територіях. Ця
зустріч дала старт підготовці Звіту про безпеку з робочою назвою «Проживання та робота в місцевостях,
що зазнали впливу минулих
ядерних чи радіологічних
подій і діяльності».
Під час зустрічі експерти
з України, Канади, Франції,
Японії та Казахстану спільно
з фахівцями з ядерної без-

пеки МАГАТЕ обговорили та
затвердили структуру документа, сферу його застосування та питання, які будуть
у ньому висвітлені, зокрема:
здійснення радіоекологічного та інших видів моніторингу на територіях, що зазнали
впливу минулих ядерних чи
радіологічних подій і діяльності; побудова системи

комунікацій з населенням та
іншими зацікавленими сторонами з метою підвищення
ефективності управління
цими територіями; планування діяльності з відродження цих територій.
Очікується, що перша
редакція проекту документа
буде підготовлена до кінця
поточного року.

l На Чорнобильській АЕС тривають роботи із встановлення мембрани для герметизації Арки НБК, яка дозволить повністю ізолювати
простір під Аркою від навколишнього середовища.
Наразі укріплюють анкери (фіксатори) герметизації в межах одного з найзабрудненіших блоків («В»)
об’єкта «Укриття» у місцях
примикання східного торця
Арки до існуючих конструкцій, але не всюди наявна
достатня площа для їх кріплення. Тому цех експлуатації
об’єкта «Укриття» (нового
безпечного конфайнмента)
поглиблює ніші та розрізає
арматуру у місцях зчеплення анкерів з будівельними
конструкціями. Пізніше на
цих анкерах буде закріплено
мембрану герметизації.
Роботи ведуться у складних умовах, оскільки в примі-

щеннях залишилися частини післяаварійного обладнання, що ускладнює доступ
до певних ділянок. Працівникам доводиться розчищати територію та встановлю-

вати тимчасові конструкції
для доступу до робочих зон.
Через високий рівень випромінювання на майданчику позмінно працює кілька
бригад.

l За підтримки країн «Великої сімки» будуть виготовлені та передані
українським підприємствам контейнери для перевезення радіоактивних
відходів у зону відчуження.
У м. Оттава (Канада) відбулось засідання Робочої групи Ініціативи Групи Семи
«Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення», де інтереси Державного агентства
України з управління зоною відчуження
представляли начальник Управління з питань зняття з експлуатації Чорнобильської
АЕС та поводження з радіоактивними відходами Любов Зінкевич та начальник відділу інформації, зовнішніх зв’язків та зв’язків з громадськістю ДП ЦОТІЗ Маргарита
Раєць.
«Одне з пріоритетних завдань для
безпеки нашої держави — перевезення
джерел іонізуючого випромінювання з

усіх п’яти спецкомбінатів, які розташовані
на території України, у зону відчуження,
де побудоване найсучасніше у Європі
сховище. Отримання контейнерів забезпечить надійний радіологічний, біологічний та фізичний захист під час транспортування», — прокоментував Голова ДАЗВ
Віталій Петрук.
Під час заходу тривав діалог у форматі
Україна — держави-учасниці Ініціативи
Групи Семи «Глобальне партнерство проти
розповсюдження зброї та матеріалів
масового знищення», обговорення актуальних для України проектів у сфері радіологічної, хімічної, біологічної та ядерної
безпеки.

Профспілки відповідно до Конституції України є єдиними організаціями, яким делеговано право на захист прав та інтересів трудящих!
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Всегда учитывается Отдых был насыщенным и интересным
мнение персонала
Санаторно-курортное оздоровление персонала — одно
из приоритетных направлений
деятельности профкома Запорожской АЭС. О нем говорится в
Коллективном договоре ГП НАЭК
«Энергоатом». Также этот вопрос
на контроле у администрации
предприятия и на слуху у работников.
О том, где оздоравливались
работники Запорожской АЭС в
минувшем году и что планируется в текущем, рассказала
специалист первичной профсоюзной организации Светлана Гаманец.
— Учитывая, что средний возраст наших работников с каждым
годом увеличивается, сегодня эта
цифра уже составляет около 44 лет,
а вместе с ним, к сожалению, растет заболеваемость, профсоюзный
комитет старается заключать договоры с санаториями наиболее востребованной направленности. Сегодня охватываются практически
все необходимые профили. Так, в
прошлом году была приобретена и
реализована 1 тысяча 81 санаторнокурортная путевка. За счет средств
профсоюзной организации НАЭК
«Энергоатом» — 397, а первичной
профсоюзной организации ЗАЭС —
684 путевки. Популярностью у персонала пользуются «Солнечная долина» (г. Свалява) — 300 путевок,
«Шахтер» (г. Трускавец) — 230, «Арктика» (г. Бердянск) — 186 и «ДиАнна»
(г. Сходница) — 173 путевки.
Подбор лечебно-профилактических заведений ведется самым тщательнейшим образом. Комиссия
профкома по вопросам оздоровления проверяет условия проживания,
питание, лечебную базу. Кроме того,
всегда учитывается и мнение персонала.
В этом году профсоюзная организация ОП ЗАЭС заключила договоры с санаториями, соотношение
цены и качества услуг которых проверено временем. Это «Солнеч-

ная долина» (г. Свалява), «Шахтер»
(г. Трускавец), «Медицинский центр
реабилитации железнодорожников»
(г. Хмельник), «Днестр» (г. Моршин).
По словам Светланы Геннадьевны, стоимость путевки в этом году
в среднем увеличилась на 20%. Тем
не менее, профсоюзный комитет
ЗАЭС планирует сохранить санаторно-курортное оздоровления для
персонала в прежних объемах.
Работники ЗАЭС — члены Атомпрофсоюза оплачивают только 15%
от стоимости. Эта льгота не распространяется на детей, пенсионеров,
мужей или жен, если только они не
состоят в Атомпрофсоюзе.
По вопросам распределения путевок профсоюзный комитет тесно
взаимодействует с председателями
цехкомов подразделений. Они ежеквартально подают заявки на оздоровление работников своих коллективов.
Комиссия по оздоровлению
(председатель Татьяна Самоквит)
всегда готова к рассмотрению
предложений, причем не только по
санаторно-курортному лечению, но
и по летнему отдыху.
Юлия ТКАЧУК

Большинство из нас задумывается о своем здоровье лишь
тогда, когда прозвенит первый тревожный звонок. А ведь для того,
чтобы оно действительно было крепким, важно беречь его с молодости и постоянно поддерживать. Именно такую возможность
дают путевки, которые приобретаются профсоюзным комитетом
и выдаются членам профсоюза за частичную их стоимость.
Всего за 2017 год оздоров- сопровождения составили 144,5
лением и отдыхом по льготным тыс. грн.
путевкам в санаториях, пансиоОсновное учреждение по пронатах и базах отдыха охвачено филактике заболеваний и лечению
1791 работника и членов их семей, для многих ветеранов Желтоводсв т.ч. 273 ребенка. Сумма средств, кой площадки, которые уже в силу
потраченных на приобретение своих физических возможностей
этого количества путевок, сос- не могут поехать в санаторий, —
тавила 13589,2 тыс. грн. Оздо- это отделение восстановительного
ровление членов нашего проф- лечения СМСЧ-9. К сожалению, в
союза прошло на базе санаториев 2015–2016 годах исполкомом было
«Белая акация», «Одесса», «Вес- принято решение о приостановке
на», «Перлина Прикарпаття», «Аван- работы этого отделения в отопигард», «Синяк», «Солнечное Закар- тельный период. До октября 2017
патье», «Теплиця», Медицинского
центра реабилитации железнодорожников (г. Хмельник), Знамянской бальнеологической больницы.
В летний период работники с членами семей отдохнули в оздоровительном комплексе «Гилея», в
пансионатах «Рута» и «Металлург»,
на базах отдыха «Солнечная соната», «Факел» и «Эльдорадо», куда
было приобретено дополнительно
26 путевок на период простоя
шахт.
Детское ежегодное оздоровление — приоритетное направление
работы профкома в летний период.
Поддержать здоровье, подышав
морским воздухом и накупавшись
в море, развить свои творческие года там оздоровлено 127 ветераспособности, овладеть полезными нов и 6 работников комбината.
навыками самостоятельности, так
Благодаря тому, что ВостГОК
необходимыми в повседневной сохранил социальную сферу и
жизни, завести новые знакомства и содержит базы отдыха на реках
ощутить всю полноту дружеских Ингулец, Синюха и на берегу
отношений, царящих в лагере, Черного моря, работники предсмогли в 2017 году 356 ребят. Из приятия могли оздоровиться и там.
них 182 ребенка оздоровились в В течение отчетного года для улучДУОиО «Смена» (пгт Кирилловка) и шения условий пребывания на б/о
174 ребенка в ДОЛ «Прибрежный» «Черноморская» профкомом при(пгт Лазурное). Еще 134 ребенка обретено 40 кроватей с матрасами,
отдохнули в пришкольных лаге- 25 навесных шкафов, 28 прикрорях Желтых Вод, а в Смолино и ватных тумбочек, посуда и инвенМалой Виске — 301 ребенок. Зат- тарь, по одной мото- и бензокосе,
раты профкома на покрытие всех тонометр, 5 чайников, спортинвенуслуг по перевозке детей в обе сто- тарь, стройматериалы и многое
роны (так как родители оплачива- другое на общую сумму 272,7 тыс.
ли только часть), организацию их грн. При подготовке к оздорови-

тельному сезону на базе отдыха
проведено обновление кухни, установлены площадка для приготовления шашлыков с двумя мангалами и новые ворота на въезде. Для
базы отдыха «Горняк» и гостиницы
Ингульской шахты приобретены 2
электрические плиты, 6 чайников, 2
холодильника, 50 стульев, телевизор и акустика, набор посуды,
полотенца, подушки и комплекты
постельного белья. На эти цели
потрачено 75,7 тыс. грн.
Всего за летний сезон на базе
отдыха «Черноморская» отдохнуло
около полутора тысяч человек (в
т.ч. более 150 детей в возрасте до 5
лет), на базах отдыха реки Ингулец,
«Синюха», «Горняк» — 4403 человека, в том числе 706 детей. Эти

цифры говорят сами за себя —
наши работники со своими семьями, как и прежде, с удовольствием
проводят свой отпуск и выходные
дни на близлежащих базах отдыха.
Несмотря на то, что для ГП
«ВостГОК» минувший год был непростым, своевременные перечисления финансовых средств на
оздоровительную работу позволили профсоюзному комитету провести оздоровительную кампанию
2017 года успешно. Надеемся, что
в 2018 году эта работа пройдет на
таком же уровне.
Лариса СИДОРЕНКО,
главный специалист
по оздоровительной работе
и работе с молодежью ВООП

15 ЛЮТОГО — ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЯХ ІНШИХ КРАЇН

Секретная миссия
15 февраля — очередная годовщина вывода
советских войск из Афганистана. Девять лет длилась эта война, тяжести которой легли на плечи
вчерашних школьников. Виктор Шугалко и Сергей
Федько, слесари-ремонтники цеха ремонта основного оборудования ГМЗ ВостГОКа, на службу в
Афганистан попали практически в самом начале
военных событий. Виктор был призван в апреле
1980 года, а Сергей — в сентябре 1981-го. Перед
восемнадцатилетними ребятами стояла важная
стратегическая задача — охрана и оборона государственной границы.
В январе 1980 года ко- ди сослуживцев было много
мандованием главного уп- земляков.
равления пограничных войск
«Восемнадцатилетними
были организованы сбор- пацанами мы попали в страные боевые отряды, кото- ну, которая по своему развирые дислоцировались на тию отставала от нашей на
расстоянии 30-50 км от гра- века, — рассказывает Викницы с Советским Союзом тор Григорьевич. — Я впервглубь Афганистана. Они пе- вые увидел, как волами и
рекрывали основные дороги сохой пашут землю, а летом
и мосты, ведущие к линии вместо бричек ездят на
государственной границы. деревянных санях...
Виктор Шугалко и Сергей
После четырех с половиФедько служили в Хорогс- ной месяцев учебки начали
ком 66-м погранотряде, ко- ходить на боевые задания.
торый прикрывал большой Стабильность ситуации во
отрезок границы с Афганис- многом зависела от комантаном по обе ее стороны. В дования, которое налаживазадачи отряда входила как ло контакты с местным наохрана самой государствен- селением. В то время в
ной границы, так и оборо- горах было спокойнее, хотя
на приграничных районов, а возникали и периоды обостименно — пресечение по- рения. Когда я попал на
пыток бандформирований Ишкашим, на Гульхане уже
выйти к границе с Советс- стояли наши группы. Мы
ким Союзом. С этой целью поддерживали порядок на
были организованы мото- этой территории вместе с
маневренные группы, на ротой Афганской армии,
службу в которые и попали которая тогда еще выступагерои нашей публикации. ла на стороне власти. С
Отряд делился на две ко- ними участвовали в военных
мендатуры — верхнюю и операциях. Сложным был
нижнюю. Виктор попал в климат — 3 тыс. метров над
горы в Ишкашимскую ко- уровнем моря, нехватка возмендатуру, а Сергей — в духа, резкие перепады темКалай-Хумбскую. По сло- пературы, например, жара
вам афганцев, погранвойс- выше 30 градусов днем, а
ка Средней Азии практичес- ночью температура могла
ки на 90% формировались опускаться ниже нуля. Были
из украинцев, поэтому сре- сопки, которые не таяли

даже среди лета. Все блага
цивилизации на этой территории отсутствовали. Например, на заставу в Ишкашиме поступала талая вода
с ледников. В походных
условиях воду брали прямо
из горной реки. От песка ее
процеживали через чехол от
радиостанции, а обеззараживали таблетками бисептола, если не было возможности прокипятить. Многие
солдаты там переболели
малярией, брюшным тифом, гепатитом».
Сергею Федько пришлось сложнее. На боевое
задание надо было идти
через Куфабское ущелье
глубиной 2 км, где из кишлаков в любую минуту могли открыть огонь. «Идешь
груженный по серпантину,
и ноги подкашиваются от
морального и физического
напряжения, — вспоминает Сергей Николаевич. —
Один раз пошли в засаду на
сутки, а остались на 12 дней.
Перед нами стояла задача
— помочь сарбозам (так называли солдат афганской
армии) обезвредить банду.
Сарбозы шли впереди, а мы
их прикрывали сзади. Операция затянулась. Положение у нас было незавидное.
Если воду еще можно было
достать, то суточный сухпаек быстро закончился.
Вначале пошли к афганцам,
взяли муки и необычной
красной пакистанской соли,
напекли коржей, из яблок в
кувшине сварили компот.
Там же у афганцев нарвали
листьев табака, сушили их
на камнях, крутили из писем
самокрутки, так все письма
и скурили. С мародерством
было строго. Когда уже сов-

сем стало невмоготу, по
приказу офицеров завалили пару бычков, нарыли
картошки, наварили юшки.
Только через 12 суток нас
забрал вертолет. Это единственный транспорт в горах,
и часто из-за нелетной погоды вылеты отменялись. Так
случилось и с нами».
Последний перед дембелем поход в Куфабское
ущелье окончился для Сергея Федько ранением, которое сам он в шутку называет
легким. Отряд из 50 человек выдвинулся на задание.
Шли группами на определенном расстоянии друг от
друга. Сергей шел в первой, ее как раз душманы и
«накрыли» автоматной очередью. Завязался бой. Сергей из своего пулемета открыл ответный огонь и был
обнаружен противником.
Вражеская пуля попала в
коробку, разорвав патронную ленту. Сергей получил
11 осколочных ранений.
Первую помощь ему оказал
товарищ. Благо, скоро на
ущелье спустились сумерки,
это и спасло наших бойцов.
Когда рассвело, «духов» уже
не было. Сергея вместе с
другими ранеными верто-

летом отправили в госпиталь в Душанбе. Все 11 осколков из его руки так и не
извлекли, несколько мелких
остались в ней навсегда. Остальные же Сергей Николаевич бережно хранит как
талисман и память о событиях тех лет.
Все время службы, а это
более двух лет, родные не
знали, что их сыновья находятся в горячей точке. Адрес
для переписки был таким —
точка Новобад, часть 2022.
Письма приходили в часть,
там их сортировали и переправляли в Афганистан. Такой же путь проходили и
весточки домой. Родные
знали, что служат ребята в
погранвойсках, а вот о том,
что служба опасная, только
догадывались. При нелетной погоде почта ходила с
большими перебоями, порой до двух месяцев. Потом
ребята получали пачку писем, раскладывали их по
датам и читали как книгу.
«Погранвойскам нельзя
было «светиться» на афганской территории, поэтому
мы были одеты в военную
форму без знаков различия, — рассказывает Виктор
Шугалко. — Мы не входили

в состав 40-й армии, 6-7
тыс. пограничников, которые стояли на той стороне,
были, если можно так выразиться, «вне закона». При
увольнении в запас все мы
подписывали бумагу о неразглашении сведений, что
были в Афганистане и чем
там занимались. Поэтому до
прихода к власти Михаила
Горбачева об этом практически никто не говорил. Потом
завеса тайны упала. Мы стали рассказывать о событиях
тех лет в школах, в то время
на подъеме было афганское движение. Несмотря на
свою молодость, приятно
было чувствовать по отношению к себе уважение со
стороны старших людей».
Хоть ребята и служили в
одном погранотряде, но в
Афганистане их судьбы не
пересеклись. Познакомились они позже, когда после
службы вернулись на Южный радиозавод, откуда и
призывались в армию. Виктор трудился на заводе
токарем, а Сергей — слесарем-ремонтником. Когда
создали уже свои семьи,
стали кумовьями. С тех пор
их дружба только крепчает
из года в год. (Даже интервью для газеты они согласились дать только вместе).
После закрытия ЮРЗа Виктор Шугалко и Сергей Федько перешли работать на ГМЗ
ВостГОКа в цех ремонта основного оборудования. Трудятся здесь уже практически двадцать лет. Сегодня
друзья очень обеспокоены
судьбой нашей страны, особенно ситуацией на востоке.
Друзья от чистого сердца
желают ребятам, воюющим
там, удачи, выдержки и,
самое главное, вернуться
живыми домой.
Подготовила
Татьяна КОРСУНОВСКАЯ

Профспілка — учасник усіх сфер життя трудового колективу. Відстоювати інтереси трудових колективів — це відстоювати інтереси держави
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ЗА ДАНИМИ МІНФІНУ УКРАЇНИ

ДОБРОЧИННІСТЬ СПІЛЧАН

Нетішин — «найпрозоріше»
місто України

ТВОРЧІСТЬ ЧИТАЧІВ

Чуйність, сердечність та людяність

Переможцями у конкурсі E-data Рейтинг стали
малі міста України. Про це повідомили у прес-службі Міністерства фінансів України.
«Малі міста більш активно звітують на порталі е-data
і виконують закон про відкритість використання публічних коштів. Тим самим вони показують свою ефективність, забезпечують прозорість у державних фінансах і
безпрецедентну раніше можливість доступу до даних
для рядового користувача», — зазначила перший заступник міністра фінансів Оксана Маркова.
Так, найбільш відкритими з точки зору використання
публічних коштів перед своїми громадянами є: Нетішин
(Хмельницька обл.) з результатом 93,7%, на другому
місці Сколе (Львівська обл.) — 90,4%, на третьому —
Заліщики (Тернопільська обл.) — 90,1%.
Відзначимо, що у конкурсі взяли участь 447 міст.

Фото Надії ТИМОФЄЄНКО
ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ СПІЛЧАН

Любимой заводчанами
«Чайке» — 50 лет!
В 2018 году базе отдыха «Чайка» гидрометаллургического завода ВостГОКа исполнится 50 лет.
Заводчане построили свою базу отдыха на берегу
искровского водохранилища и назвали ее нежно
«Чайка».
А начиналось все в середине апреля 1967 года, когда
поисковая группа в составе директора ЦФУ В.Ф. Семченко,
начальника ТЭЦ Н.Н. Хапугина, председателя профкома
В.С. Гонсаря, начальника КБ В.А. Волкова, обследовав
левый берег р. Ингулец от Искровской плотины до
Богдановки, выбрала место для базы отдыха. На гальке, у
залива, была поставлена метка в норе суслика, где сейчас
установлен флагшток. Значит, базе быть! Весной 1968 года
начались работы по ее благоустройству и оборудованию.
Открытие базы состоялось 12 июня 1968 года. Это была
одна деревянная будка, деревянный настил у залива, временное электропитание по дну р. Ингулец, одна деревянная
лодка В.А. Волкова. Сегодня база отдыха приобрела вид
настоящего курортного городка. Летом 2018 года будет
поднят флаг с изображением чайки, извещая трудящихся о
наступлении 50-летнего сезона отдыха. И вновь база «Чайка», как всегда, порадует заводчан чем-то новеньким, привнося в их жизнь добро и радость.
А. БРЕУС

Благодійництво і меценатство виходять насамперед
із засад християнської моралі та вчення про допомогу
ближньому. При цьому рушійною силою усіх доброчинних справ завжди було і є внутрішнє усвідомлення
необхідності безкорисливо ділитися з тими, кому конче
потрібна підтримка.
Здатність співчувати, ла Никончук, Сергій Круглик
співпереживати — яскра- отримали шкільну форму,
ва ознака духовної зрілос- спортивні костюми, футболті працівників великого й ки, блузки, взуття, білизну,
дружного колективу цеху шкарпетки, колготки, головтеплової автоматики і вимі- ні убори. До Нового року
рювань, який відомий на вихованців інтернату пораРівненській АЕС своєю бла- дували одягом та взуттям,
годійницькою діяльністю. радіомікрофонами, а також
Лише минулого року у цеху продуктовими наборами та
було зібрано понад 170 ти- побутовою хімією.
сяч гривень. Частину з них —
Цех щорічно бере участь
140 тисяч виділено на допо- у благодійних акціях зі збору
могу тим колегам з цеху чи з коштів для Червоного Хресінших структурних підрозді- та — для одиноких пенсіолів або членам їхніх сімей, нерів. Активно займається
хто потребував лікування. волонтерською діяльністю,
Майже 32 тисячі гривень допомагає військовим на
спрямовано для потреб ді- сході України. У 2017 році на
тей з Чудельської школи-ін- рахунок Кузнецовської місьтернату. До 1 вересня п’яте- кої організації спілки ветераро діток — Ірина та Ганна нів Афганістану з позначкою
Згоби, Стас Тарапан, Мико- «благодійна допомога для

учасників АТО» переведено
29 тисяч 660 гривень.
Чуйність, сердечна доброта працівників цеху проявляється у великих та в
малих справах. Скажімо,
вони ніколи не забувають
привітати й вручити подарунки до Дня енергетика,
Нового року, 8 Березня
своїм колишнім колегам,
які перебувають на заслуженому відпочинку.
В авангарді цієї, на перший погляд, поточної роботи
стоїть цеховий комітет у складі 12 працівників. Сектор благодійництва та волонтерської діяльності очолюють
Ірина Пильнік та Ігор Жакун.
— Я пишаюся нашим
колективом, людяністю, чуйністю наших працівників,
їхньою готовністю будь-якої
хвилини прийти на допомогу, — відгукується про своїх
колег голова цехкому Олександр Хомяк.
Олена ЗУБЕНКО

О пропавшем
без вести солдате
Он облаком летал над нами.
Искал, но не нашел. Искал
Дорогу, что приводит к маме
Он потерял средь белых скал.
Тогда искать он стал по лицам,
Искал ее среди живых,
Искал по селам и столицам,
Но не было ее средь них.
Его собрат — попутный ветер
Носил его по всем местам.
Казалось бы, что вот на свете
Он просмотрел все лица мам.
И лился дождь от безнадеги,
Ручьями по плечам плескал.
Устали крылья, стерты ноги,
А он искал, искал, искал.
И этот дождь так долго длится,
Скорей всего, он не пройдет,
А мама, не устав молиться,
Его все ждет, и ждет, и ждет.
Юрій ПІЖУК (1997)
Чи можна повірити в небо
Чи можна повірити в небо?
В його невимовну блакить
Чи можна? Я думаю треба,
Бо наше життя наче мить.
Чи можна довіритись долі?
І плисти по ній до богів,
Торкаючись лиш мимоволі
Чарівних її берегів.
Чи можна? Я думаю, треба,
Бо певно, що долі ріка
Це є не що інше, як небо,
Хоч річка ця дуже стрімка.
І в нас виникає потреба
Торкатись її берегів.
Чи можна? Я думаю — треба,
Бо мрія по волі богів
Захована десь в небокраї,
Щоб завжди тягнутись туди,
Туди, де весняні розмаї,
Туди, де казкові сади.
Чи можна повірити в небо?
Чи можна торкнутися мрій.
Чи можна? Я думаю, треба.
Люби, довіряйся, радій.
Юрій ПІЖУК (2017)

АТОМНИЙ СПОРТ: ЗДОРОВ’Я І ГАРТ СПІЛЧАН

Спартакиада ЗАЭС:
новый старт
Впервые спартакиада ЗАЭС прошла в 2001 году и в ней
приняли участие 6 цехов, а соревнования проводились по 5
видам спорта. За 17 лет количество команд увеличилось
до 30, разнообразие видов спорта — до 17. Около 3000
человек ежегодно соревнуются в мини-футболе, баскетболе, волейболе, пляжном волейболе и футболе, шашках,
шахматах, нардах, в настольном теннисе, дартсе, гиревом
спорте, бадминтоне и др. В спартакиаде ЗАЭС также принимают участие предприятия и организации города:
ЗаТЭС, в/ч 3042, Атомэнергомаш, Первый Государственный пожарно-спасательный отряд.
За 2017 год в рамках спартакиады было проведено 174
мероприятия в Энергодаре и 166 — на выезде.
В конце января в спорт- В зале собрались представикомплексе ЗАЭС состоялось тели разных цехов, причем
открытие спартакиады-2018. вместе с семьями. На празд-

нике были представители администрации ЗАЭС, а также
председатель профсоюзного комитета Николай Захаров, заместитель председателя профсоюзного комитета
Иван Здравчев, председатель профсоюзного комитета
ОП АЭМ Виктор Полихранов,
городской голова Павел Музыка.
Для атомной станции
спартакиада не просто спортивные соревнования — это
элемент производственной
жизни. Именно участие команд во всех спортивных
мероприятиях способствует
сплочению трудовых коллективов, позволяет проявлять
лучшие качества, укреплять
дружбу между подразделениями.
Поздравляя победителей
спартакиады-2017, Николай
Захаров пожелал тем, кто не
занял в прошлом году призовых мест, реализовать себя в
нынешнем сезоне. А еще сообщил, что этот год будет для
спортсменов более удачным,
поскольку все соревнования
финансово обеспечены.
Это действительно масштабное спортивное мероприятие в Энергодаре, и
отрадно, что все больше молодежи вовлекается в спорт.
Чтобы и у небольших подразделений была возможность проявить себя в нескольких видах спорта, в 2017
году им разрешили объединиться. Поэтому награждение
победителей прошлого сезона проходило по двум категориям.

Среди малых цехов первенство завоевала сборная
команда химцеха и служба
главного метролога. А среди
крупных цехов, численностью
от 500 человек, уже в 13-й
раз победил цех тепловой
автоматики и измерений. И в
новой спартакиаде сдавать
позиции команда ЦТАИ не
собирается. Игорь Каранедов,
17 лет проработавший заместителем начальника цеха по
работе с персоналом, сегодня, будучи уже на заслуженном отдыхе, продолжает быть
председателем спортивной
комиссии профкома ЗАЭС.

Победителей спартакиады наградили кубками, грамотами и ценными призами. А детским секциям
спорткомплекса в честь
праздника профком подарил волейбольные и футбольные мячи.
Помимо прекрасных показателей в городской спартакиаде, сборная команда
ЗАЭС в составе 13 человек
вошла в состав сборной команды НАЭК «Энергоатом» и
в июне прошлого года приняла участие в XIV Международном фестивале рабочего спорта в Болгарии.

Команда Энергоатома среди
16 стран и более 1000 участников заняла третье общекомандное место. В сумме
сборная завоевала 5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали.
После торжественной церемонии награждения директор спортивно-оздоровительного комплекса Виктор
Диброва открыл Спартакиаду-2018. Под звуки гимна подняли флаг Украины. По старой
традиции, новый сезон начали с соревнований по перетягиванию каната.
Ирина ГОРТЕНКО
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