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ЗАСІДАННЯ
АКЦІЇ
ПРОТЕСТУ:
РАДИПОПЕРЕДЖЕННЯ
ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК
ВЛАДІ ВСІХ
УКРАЇНИ
РІВНІВ — КРАЇНІ ЗАГРОЖУЄ РОЗВАЛ АТОМНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

АТОМПРОФСПІЛЧАНИ — ЗА СОЦІАЛЬНУ СПРАВЕДЛИВІСТЬ,
ГІДНІСТЬ ЛЮДЕЙ ПРАЦІ І МАЙБУТНЄ СТРАТЕГІЧНОЇ ЯДЕРНОЇ ГАЛУЗІ
12 квітня 2018 року у восьми містах атомних регіонів країни відбулися одночасно попереджувальні акції протесту за рішенням Президії Центрального комітету
Професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості України, у
яких взяли участь 12000 людей. Цього ж дня суголосно з протестними акціями в
Українському національному інформаційному агентстві новин (УНІАН) проводилася прес-конференція лідерів Атомпрофспілки України на тему: «Про стан справ в
ядерній енергетиці та атомній промисловості України», яка супроводжувалася
відеоповідомленнями у режимі on-line з міських майданів про масові заходи. У
виступах учасників колективних дій лейтмотивом звучала вимога до вищого керівництва країни забезпечити державну підтримку ядерної енергетики та атомнопромислового комплексу і посилення соціального захисту працівників базової
галузі. Маніфестанти закликали Прем’єр-міністра України конструктивно і конкретно обговорити на засадах соціального діалогу нагальні проблемні питання національного атомно-енергетичного комплексу й одностайно ухвалили
Резолюцію з відповідними профспілковими вимогами. У разі їх невиконання учасники багатотисячних мітингів рішуче заявили про готовність продовжити нові акції
протесту у місті Києві.

Із виступу на прес-конференції Голови
Атомпрофспілки України Валерія МАТОВА

Энергодар
В Энергодаре на площади перед городским
Дворцом культуры «Современник» на предупредительную акцию протеста с плакатами вышли около 3000
человек. К профсоюзному комитету Запорожской
атомной электростанции присоединились работники
Атомэнергомаша и представители городских профсоюзов.

РЕЗОЛЮЦІЯ
учасників
попереджувальної акції
протесту Атомпрофспілки
(м. Енергодар, м. Южноукраїнськ, м. Вараш,
м. Нетішин, м. Славутич, м. Жовті Води,
м. Кропивницький, м. Чорнобиль)
12.04.2018 року
Ми, учасники попереджувальної акції протесту, висловлюємо обурення несправедливим ставленням до нагальних проблем такої найважливішої для енергетичної незалежності та
безпеки України галузі, як атомна енергетика та промисловість.
Атомна генерація забезпечує понад 50 відсотків потреб держави в електроенергії, є базовою для енергосистеми України.
Але високотехнологічне, високорентабельне Державне
підприємство НАЕК «Енергоатом» опинилося у таких умовах,
за яких вимушене брати кредити на виконання програм розвитку, підвищення безпеки енергоблоків, виплату заробітної
плати. Ми маємо від Національної комісії, що здійснює дер-

Цель акции — привлечь внимание правительства к проблемам атомноэнергетического комплекса Украины. Атомщики, по
словам председателя профсоюзного комитета ОП
ЗАЭС Николая Захарова,
несут колоссальную ответственность за безопасную эксплуатацию атомного энергетического объекта. А взамен получают
полное безразличие власти
к их социальным потребностям, и прежде всего —
в достойной зарплате за
высокопрофессиональный
труд.
— Мы сталкиваемся с
удивительными вещами,
когда есть высокорентабельное предприятие ГП
НАЭК «Энергоатом», а отрасль живет в долг. Когда
зарплаты каждого из вас
выплачиваются своевременно, но через кредиты.

А этот долг потом приходится возвращать с большими процентами. Есть
проблемы и с социальными объектами, — сказал
председатель профкома
атомной станции.
Он также напомнил, что
в 1997 году в Энергодаре уже проходила большая
акция протеста, во время
которой атомщики требовали отмены чековых книжек и выплаты заработной
платы сотрудникам наличными деньгами. Тогда до
забастовки дело не дошло
— вопрос был урегулирован путем переговоров.
Требование энергетиков
правительство услышало,
и с тех пор за более чем 20
лет срывов по выплате
заработной платы не было.
Такому примеру Николай
Захаров предлагает следовать и в этот раз.
(Окончание на 2-й стр.)

жавне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг (НКРЕКП), не тариф розвитку, а ДИСКРИМІНАЦІЙНИЙ ТАРИФ ВИЖИВАННЯ.
Внаслідок неконкурентного рівня заробітної плати, відсутності потужної галузевої програми закріплення персоналу та
підвищення престижності праці в атомній енергетиці та промисловості втрачається мотивація до роботи в атомній галузі, відбувається відплив кваліфікованого персоналу.
Ми, учасники мітингу, усвідомлюючи персональну відповідальність за безпечну експлуатацію ядерних об’єктів,
підтримуємо рішення пленумів та Президії ЦК профспілки,
спрямованих на невідкладне вирішення питань з виходу із
кризової ситуації.
Тому
МИ ВИМАГАЄМО:
1. Від Прем’єр-міністра України — негайного розгляду на
нараді ПІД ОСОБИСТИМ КЕРІВНИЦТВОМ проблемних питань
фінансового забезпечення діяльності ДП НАЕК «Енергоатом»,
ДП «СхідГЗК» та інших підприємств ядерної галузі, підвищення
престижності роботи і закріплення кваліфікованого персоналу в
атомній енергетиці та промисловості України.
2. Від НКРЕКП — припинення «геноциду» стосовно ДП
НАЕК «Енергоатом» та встановлення тарифу з урахуванням
нагальних потреб:

— Сьогоднішня пресконференція відбувається
напередодні 32-х роковин
наймасштабнішої техногенної катастрофи — аварії
на Чорнобильській атомній
станції. Ще одна дата збігається у ці дні, знаменна для
нашої профспілки, 20 років
тому, у 1998-му, ми розпочали рух за обстоювання
трудових прав та інтересів
персоналу атомних електростанцій і атомної промисловості. Уроки 1986 року,
потужних атомних протестів
наприкінці буремних 90-х,
ми повинні пам’ятати і робити відповідні висновки.
Атомпрофспілка від дня свого створення у межах своїх
повноважень робить усе від
неї залежне для стабілізації

соціально-економічного становища в атомно-промисловій галузі і вживає заходів
з недопущення її розвалу.
Сьогодні тільки завдяки конструктивному діалогу
профспілки атомників, побудованому на рівні ДП НАЕК
«Енергоатом», уранодобувних, уранопереробних підприємств, Державної адміністрації з управління зоною
відчуження, вдається певною мірою пом’якшувати негативні тенденції.
За рішенням Президії ЦК
профспілки 12 квітня у всіх
містах-супутниках атомників
та уранників відбуваються
попереджувальні мирні акції
протесту представників трудових колективів. Це міста:
Чорнобиль, Славутич, Жовті
Води, Кропивницький, Енергодар, Вараш, Южноукраїнськ та Нетішин. Мета акцій
— звернути увагу всіх гілок
влади на проблеми наших
підприємств і галузі в цілому
і невідкладно розпочати діалог з їх вирішення.
Атомно-промисловий
комплекс України — як одна
із складових не лише енергетики, а й економіки та соціального благополуччя населення України, сьогодні
перебуває у тяжкому стані.
Причина цього — деструктивна тарифна політика стосовно ДП НАЕК «Енергоатом».
(Закінчення на 2-й стор.)

— підвищення в рази рівня оплати праці працівників з
урахуванням європейських стандартів атомно-енергетичного комплексу,
— виконання Програми збереження та розвитку персоналу
Компанії,
— суттєвого підвищення рівня соціального захисту,
— забезпечення сталого розвитку Компанії.
3. Від Кабінету Міністрів України:
— негайно вирішити питання ліквідації заборгованості ДП
«Енергоринок» перед ДП НАЕК «Енергоатом» за відпущену
електроенергію, яка сьогодні перевищила 12 млрд 600 млн
гривень,
— затвердження Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу України.
У разі нереагування на наші вимоги у місячний термін,
зобов’язати керівництво Атомпрофспілки провести акцію
протесту у Києві за солідарної підтримки Європейських глобальних профспілок, членом яких вона є.
БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИЙ РІВЕНЬ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ
ЗА БЕЗПЕЧНУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЯДЕРНИХ ОБ’ЄКТІВ
ВИМАГАЄ АДЕКВАТНОГО, СПРАВЕДЛИВОГО
СТАВЛЕННЯ ДО НАС!!!

У сфері впливу Атомпрофспілки перебувають підприємства Міненерговугілля України, Мінприроди, Мінохорони здоров’я України тощо http://www.atomprofspilka.info
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АКЦІЇ ПРОТЕСТУ: ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВЛАДІ ВСІХ РІВНІВ — КРАЇНІ ЗАГРОЖУЄ РОЗВАЛ АТОМНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

АТОМПРОФСПІЛЧАНИ — ЗА СОЦІАЛЬНУ СПРАВЕДЛИВІСТЬ,
ГІДНІСТЬ ЛЮДЕЙ ПРАЦІ І МАЙБУТНЄ СТРАТЕГІЧНОЇ ЯДЕРНОЇ ГАЛУЗІ
Президенту України
Порошенку П.О.

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
Шановний Петре Олексійовичу!
За рішенням Президії Центрального комітету Атомпрофспілки України 12 квітня 2018 року в містах: Енергодарі, Южноукраїнську, Вараші, Нетішині, Славутичі,
Жовтих Водах, Кропивницькому, Чорнобилі відбулися
попереджувальні акції протесту працівників підприємств
атомної енергетики та промисловості України.
Дванадцять тисяч осіб висловили обурення несправедливим ставленням до нагальних проблем
такої найважливішої для енергетичної незалежності та
безпеки України галузі, як атомна енергетика та промисловість.
Відсутність чіткої та прозорої державної політики
стосовно стратегічної галузі, імітація соціального діалогу з боку органів державної влади, дискримінаційна
тарифна політика від НКРЕКП, неконкурентні зарплати
і, як наслідок, відплив кваліфікованих атомників, штучні
борги ДП «Енергоринок» перед ДП НАЕК «Енергоатом», усе це спонукало членів Атомпрофспілки до
протестних дій.
Учасники мітингів вимагають (резолюція мітингів
додається):
1. Від Прем’єр-міністра України — негайного розгляду на нараді ПІД ЙОГО ОСОБИСТИМ КЕРІВНИЦТВОМ проблемних питань фінансового забезпечення
діяльності ДП НАЕК «Енергоатом» та ДП «СхідГЗК».
2. Від Кабінету Міністрів України:
— негайно вирішити питання ліквідації заборгованості ДП «Енергоринок» перед ДП НАЕК «Енергоатом»
за відпущену електроенергію, яка сьогодні перевищила 12 млрд 600 млн гривень,
— затвердження Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу України.
3. Від НКРЕКП — припинення «геноциду» стосовно ДП НАЕК «Енергоатом» та встановлення тарифу на
електроенергію з урахуванням нагальних потреб:
— підвищення в рази рівня оплати праці з урахуванням європейських соціальних стандартів атомноенергетичного комплексу,
— виконання Програми збереження та розвитку
персоналу Компанії,
— суттєвого підвищення рівня соціального захисту.
У разі нереагування на наші вимоги у місячний термін Атомпрофспілка проводитиме акцію протесту у
місті Києві за солідарної підтримки Європейських глобальних профспілок, членом яких вона є.
Атомники потребують Вашого втручання та підтримки
щодо формування в Україні державної політики функціонування та перспектив розвитку атомного енергетично-промислового комплексу, невідкладного розв’язання проблем стратегічної галузі.
З повагою
Голова Атомпрофспілки
В.О. Матов
P.S. Відкриті звернення учасників акцій протесту з їхніми вимогами надіслано Прем’єр-міністру України Гройсману В.Б., Комітету Верховної Ради України з питань
паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та
ядерної безпеки, міністру енергетики та вугільної промисловості України Насалику І.С., голові НКРЕКП Вовку Д.В.

Із виступу на прес-конференції Голови
Атомпрофспілки України Валерія МАТОВА
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
Тариф для Компанії, яка
виробляє в середньому
56,46% (це показники 2017
року), а у пікові періоди — до
68% електроенергії, становить лише 54,03 коп. за
кВт/год. А для приватних
теплових електростанцій 1
грн 75 коп. за кВт/год. Співвідношення 1 до 3,5 разу.
Звичною стала в останні
роки недоплата державному
підприємству «Енергоатом»
за вироблену електроенергію. Торік вона становила 1
млрд 120 млн грн. З урахуванням попередніх періодів
заборгованість досягла сьогодні фантастичної цифри —
12,6 млрд грн. Борги боргами, але податки ніхто не скасовував. НАЕК добросовісно
сплатила 12,44 млрд грн у
бюджети усіх рівнів.
Політика Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг (НКРЕКП), спрямована на утримання тарифу для
Компанії на максимально
низькому рівні. Це дискримінаційний тариф виживання.
Логічним буде запитання до
Національного регулятора, а
яка міра моральної відповідальності цього органу? На-

слідки ж деструктивної політики НКРЕКП — втрата конкурентоспроможності заробітної плати на вітчизняних
АЕС у цілому, втрата престижності роботи в атомній
енергетиці і формування
«чемоданного» настрою в
атомників. Але ж кадри — це
визначальний фактор ядерної та радіаційної безпеки! Оцінка праці українських
ядерників сьогодні у співвідношенні з європейськими
зарплатами у 3-5 разів
нижча.
Чимало проблемних питань і в атомній промисловості, у державного підприємства «Східний гірничозбагачувальний комбінат»,
зорієнтованого на українські
АЕС. Наша профспілка протягом останніх трьох років
неодноразово розглядала ці
питання, давала оцінку ситуації, відповідні рішення направлялися у всі структури
державного управління, Кабінет Міністрів, Верховну
Раду України, до профільного парламентського комітету. На жаль, ми залишаємося на тих же позиціях і як 20
років тому змушені сьогодні
вийти поки що на майдани
«атомних» міст, обстоювати
права працівників і майбутнє
енергетичної галузі.

Энергодар
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Сегодня ситуация, по
мнению представителей
профсоюза, немного легче,
чем это было 90-х годах, но
все же в современных условиях атомщики не должны

находиться на грани выживания.
— Мы должны жить
перспективами, если хотим строить будущее страны, — заявил бывший начальник смены блока Иван
Сердюк. — А это — спра-

ведливый тариф, который
позволит атомной энергетике развиваться и не
брать кредиты.
По мнению профсоюзов, сегодняшние действия НКРЭКУ напоминают
дискриминационную политику по отношению к
НАЭК «Энергоатом». Главная причина проблем в
атомно-энергетическом
комплексе — несоответствие тарифа: для госкомпании, которая производит
более 50% электроэнергии, Национальная комиссия утвердил тариф 54
коп./кВт-ч. А минимальная
тарифная заявка, чтобы
хоть какие-то средства оставались на выполнение
программ развития, повышение безопасности энергоблоков, выплату зарплат,
составляет 72 коп./кВт-ч.
Все это приводит к отставанию роста заработных
плат по сравнению с другими промышленными от-

раслями в стране, падению престижа работы в
атомной энергетике и оттоку высококвалифицированного персонала атомных станций в ближнее и
дальнее зарубежье.
— Мы хотим, чтобы
наши дети, внуки жили и
работали здесь, имели
достойную оплату труда.
А это невозможно без справедливого тарифа. Чиновники должны помнить, что,
получая портфель, они
обязаны заботиться не о
своем достатке, а нести
большую ответственность
за жителей страны и отрасли. Чтобы мы жили, а
не выживали, — сказал в
выступлении Николай Захаров.
Заместитель председателя профкома ЗАЭС Иван
Здравчев зачитал Резолюцию, принятую участниками
предупредительной акции
протеста.
Светлана ВОЛЖАНИНА

Вараш
Майже дві тисячі осіб взяли участь у попереджувальній акції протесту на підтримку вимог Атомпрофспілки України змусити органи державної влади сісти за
стіл переговорів і розглянути проблемні питання в атомно-енергетичному комплексі України. Акцію у місті
Вараш провела первинна профспілкова організація ВП
«Рівненська АЕС».
Перед присутніми виступили голова ППО ВП РАЕС
Іван Мельник, його заступник Тетяна Васильєва, представники оперативного персоналу, енергоремонтного
підрозділу, соціальної сфери, організації молоді ППО ВП
РАЕС та інші.
«Причина попереджувальної акції — різке зниження соціально-економічного рівня життя атомників на фоні дискримінаційного тарифу на вироблену продукцію атомних електростанцій порівняно з приватними енергогенеруючими
компаніями, — зазначає голова профспілкового комітету
Іван Мельник. — Тариф для НАЕК «Енергоатом» — 54,03 коп.,
встановлений НКРЕКП, є найнижчим у світі для атомних
станцій. На жаль, наслідки такого державницького регулювання невтішні. НАЕК «Енергоатом» живе в борг. Стало
складно забезпечувати експлуатаційні процеси на АЕС. Щоб
зберегти соціальні об’єкти, їх послуги стали платними.
Можливості підняття заробітної плати хоча б до рівня інших
галузей економіки держави у Енергоатома немає. Лише з
2015-го до 2017 року борг Енергоринку перед Енергоатомом зріс з 10,9 мільярда до 12,6 мільярда гривень».
Голова профкому наголошує: «Від стану справ в атомній
енергетиці реально залежить енергетична безпека держави.
А мотивація роботи на атомних електростанціях є головним
фактором забезпечення персоналом безпечної роботи
ядерних установок. Тому основна мета акції — звернути
увагу української влади, всього українського суспільства на
проблеми в атомній енергетиці, для того щоб негайно їх
вирішити».
Про тривожне становище ядерної галузі, яка наразі є
однією із ключових складових енергетики й економіки країни, про відсутність розуміння щодо подальшого розвитку
ядерної галузі, про її безпечну діяльність, а також відсутність
мотивації атомників розповів голова цехового комітету реакторного цеху №2 Сергій Островний. «Синхронність та солідарність атомників лише підтверджує той факт, що далі вже
нікуди мовчати. Ми вимагаємо від НКРЕКП справедливого

Южноукраїнськ
Южноукраїнські атомники взяли участь у попереджувальній акції
протесту. На площі біля ПК «Енергетик» зібралося майже 2 тисячі
небайдужих людей, які підтримали
ініціативу Атопрофспілки України
щодо протестного заходу з вимогами справедливого «атомного» тарифу, повернення боргів Енергоринку
перед компанією «Енергоатом» і
вирішення проблем ядерної галузі.
Акція протесту відбувалася у неробочий час у рамках законодавст-

тарифу, який буде достатнім для модернізації обладнання,
проведення ремонтів, підвищення заробітної плати та забезпечення соціальних гарантій. Наші професіонали повинні
працювати на Батьківщині за достойну оплату».
Учасники акції ухвалили спільну Резолюцію з вимогами
до органів державної влади. У разі нереагування на вимоги,
профспілки обіцяють у місячний термін провести акцію протесту у Києві.
Іванна КОВБ
Фото Руслана СЛОБОДЕНЮКА

ва на центральній площі міста.
Основною її причиною стало відставання динаміки росту заробітної
плати в атомній галузі порівняно з
іншими промисловими галузями
України. Мітингувальники констатували, що їхня зарплата є нижчою на 35%. Тож цілком логічно,
що такий стан речей призводить і
до відпливу висококваліфікованого
персоналу, а неадекватність тарифу на вироблену електроенергію не
дозволяє атомним підприємствам
безпечно експлуатувати та модернізувати промислове обладнання,

розвивати соціальну сферу, водночас змушуючи високорентабельну Компанію брати кредити навіть
на виплату зарплат персоналу.
Атомники намагалися привернути
увагу владних структур України до
нагальних проблем галузі, а саме — встановлення тарифу для НАЕК
«Енергоатом» з урахуванням нагальних проблем, а також ліквідації заборгованості у 12 мільярдів
600 мільйонів гривень ДП «Енергоринок» перед ДП НАЕК «Енергоатом».
(Закінчення на 3-й стор.)

Профспілки відповідно до Конституції України є єдиними організаціями, яким делеговано право на захист прав та інтересів трудящих!
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АКЦІЇ ПРОТЕСТУ: ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВЛАДІ ВСІХ РІВНІВ — КРАЇНІ ЗАГРОЖУЄ РОЗВАЛ АТОМНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Із виступу на прес-конференції голови
первинної профспілкової організації
ДП НАЕК «Енергоатом» Олексія ЛИЧА

Южноукраїнськ
(Закінчення.
Початок на 2-й стор.)
На акцію протесту в Южноукраїнську прийшли також ветерани атомного виробництва, члени відокремленого підрозділу громадської організації «Українське
ядерне товариство» в Южноукраїнську, представники
організації молоді первинної профспілкової організації
ВП ЮУАЕС та інших місцевих організацій.
Сергій Снітков, голова профкому ЮУАЕС:
«Набридло дивитись, як наша влада нас ігнорує! На
Резолюцію Пленуму ЦК Атомпрофспілки, яку було направлено у владні кабінети, не те що реагування, а навіть банальної відписки ми не отримали. Атомна галузь
сьогодні витягує економіку країни! Минулого року наша
частка становила 55-57 відсотків від загальної кількості
виробітку електроенергії, а у найкритичніші періоди ця
цифра сягала 67-68 відсотків. Ми ставимо питання до
влади країни: як довго атомників зневажатиме наша
держава?
Тарифна політика для атомної енергетики — варварська і дискримінаційна! Сьогодні кіловат електроенергії,
яку виробляють атомні станції, коштує 54 копійки, тоді як
тариф для теплових електростанцій, які переважно є приватними, становить 1 гривню 75 копійок. Вперше в історії
ми фіксуємо той факт, коли тепловий тариф втричі більший за атомний! Ми вимагаємо такого тарифу, який
дозволив би нам безпечно експлуатувати та модернізувати обладнання атомних станцій, розвивати капітальне
будівництво, утримувати соціальну сферу і найголовніше — забезпечити атомників достойними зарплатами».
Микола Сідоров, голова організації ветеранів
ЮУАЕС:
«Атомна енергетика не вперше стикається із труднощами, і всі ми добре пам’ятаємо період, коли виходили
на акції протесту, бо нам упродовж п’яти місяців не
виплачували заробітну плату. Тоді вдалося достукатися
до уряду країни і на нас влада звернула увагу. Але! Тоді не
було безвізу! А нині, коли існує безвізовий режим з країнами Євросоюзу, ситуація складається дуже непроста:
спеціалісти їдуть за кордон, де вони затребувані за пристойну європейську зарплату.

Нетішин
У місті-супутнику Хмельницької АЕС відбулася
попереджувальна акція протесту працівників
Хмельницької атомної електростанції, під час якої
висловлювалось обурення несправедливим ставленням до нагальних проблем атомної енергетики
та промисловості України з боку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг.
Перед мітингувальни- періоди її частка у загальками кількістю понад дві ному енергобалансі сягатисячі учасників виступив ла 68 відсотків. Водночас
голова профкому Хмель- ДП НАЕК «Енергоатом»
ницької АЕС Михайло Гук. постійно живе у борг. РіВін озвучив основні про- вень розрахунків Енергоблемні питання, з якими ринку з Компанією щозараз стикаються укра- дня погіршується. Лише
їнські атомники. За його за 2015–2017 роки засловами, статистика ос- боргованість перед атомтанніх років свідчить, що ною експлуатуючою оратомна генерація покри- ганізацією зросла з 10,9
ває понад 55 відсотків млрд грн до 12,6 млрд
потреб країни в електрое- грн, нині це вже 12,7
нергії, а у найнапруженіші мільярда гривень.

Кіровоград
Атомпрофспілка провела потужну попереджувальну акцію протесту, в якій взяли участь
представники підприємств ядерної галузі. Практично одночасно у восьми містах України, де
дислокуються підприємства ядерно-енергетичного комплексу, пройшли мітинги, у тому числі й
у Кропивницькому, обласному центрі Кіровоградщини.
Тут для участі в акції на площу Героїв Майдану перед
приміщенням Кіровоградської ОДА вийшли представники всіх урановидобувних шахт — Інгульської,

Сьогодні ми повинні думати і про майбутнє нашого міста Южноукраїнська, бо якщо енергоблокам, які
виробили свій ресурс, не продовжити строк експлуатації, то місто стане мертвим. Якщо зараз від’їжджають десятки фахівців, то через 10 років ми спостерігатимемо їх масовий відплив з міст-супутників».
Валерій Кичак, начальник відділу соціального
розвитку ЮУАЕС:
«Напередодні цієї акції протесту я підняв свої архіви і
знайшов фотоматеріали 20-річної давнини, коли атомникам затримували зарплату і вони теж почали страйкувати. На цьому самому місці був мітинг, замість сцени
стояла звичайна вантажівка, на якій виступали активісти.
Звичайно, дуже неприємно усвідомлювати, що за 20
років майже нічого не змінилося — фактично усі ці роки
Енергоатом перебуває у боргах, за будь-якого уряду і
президента.
За останнє десятиліття заробітна плата атомників
стала найнижчою, якщо рахувати у доларовому еквіваленті. А це досить відчутно для працівників АЕС. Ми
бачимо, що не лише молодь їде за кордон, а й спеціалісти, які встигли отримати значний досвід на підприємстві. І це, на жаль, не поодинокі випадки».
Оксана МІСЮКЕВИЧ
Фото Б. ЧЕРНИШОВА і Д. КОЖЕВНІКОВА

Системне збільшення
заборгованості додатково обтяжують дискримінаційні рішення НКРЕКП.
Торік встановлений тариф для НАЕК «Енергоатом» переглядався тричі
і в середньому становив 47,41 коп/кВт/год,
що є найнижчим тарифом у світі для атомних
електростанцій. Профспілковий лідер також
наголосив, що тарифний
диктат Національного регулятора набуває незрозумілого характеру, адже тариф приватних ТЕС
становить 1,75 грн за 1
кВт/год, а для АЕС —
54,03 коп. Проте це не
зупинило НКРЕКП, яка
своєю постановою торік
забрала кошти із пріоритетних напрямів діяльності НАЕК «Енергоатом».

Відтак зменшено фінансування на такі напрями,
як «Нове будівництво»
(ЦСВЯП у зоні відчуження) — на 56 відсотків;
«Підвищення безпеки
енергоблоків АЕС» — на
36 відсотків; «Продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС» —
на 50 відсотків і «Технічний розвиток, реконструкція, модернізація основного і допоміжного
обладнання» — на 25
відсотків. Така «підтримка» атомної енергетики
унеможливлює як продовження життєвого ресурсу, так і ставить під
загрозу поточну експлуатацію енергоблоків.
Свою солідарність із
вимогами атомників продемонстрували міський
голова Нетішина Олександр Супрунюк та міський голова Славути Василь Сидор. Вони закликали боротися за свої
права в рамках чинного
законодавства.
На завершення заходу головою профкому
Хмельницької АЕС Михайлом Гуком була озвучена Резолюція учасників акції протесту.
Олена ВЕСЕЛОВА
Фото
Віктора ГУСАРОВА

Смолінської та Новокостянтинівської. Втім, цього разу
вони не мали претензій до місцевих органів влади, а на
площу вийшли, щоб привернути увагу влади всіх рівнів
до проблем стратегічної галузі. Хоча минулого року дві
уранові шахти таки призупинили свою роботу саме
через неузгодженість дій урановидобувників і органів
місцевого самоврядування, коли Держгеонадра затримала видачу дозволів на розробку десятки років експлуатованих родовищ. Тоді «під шумок» і міська влада
Кропивницького спробувала натиснути на гірників з
метою отримати за гірничий відвід додаткові дивіденди, але все владналося.
(Закінчення на 4-й стор.)

— У нас є кілька рівнів відповідальності держави, яка взяла на
себе зобов’язання стосовно експлуатації ядерних установок. На
законодавчому рівні — це Верховна
Рада, на виконавчому — Кабінет
Міністрів і на рівні оператора ядерної установки — це відповідальність
нашого Енергоатома. Гарантії, які
взяла на себе держава, лише одна
складова безпечної експлуатації.
Це достатня кількість кваліфікованого персоналу, який безпечно експлуатує АЕС. Але так було до сьогодні. На жаль, аналіз плинності
кадрів минулого року довів, що змінився віковий ценз людей, які залишають АЕС. Навіть ті, хто закінчив
виші за направленням НАЕК, повертають кошти, які були на них потрачені, і не виходять на роботу. Це
небезпечна тенденція, яка підтверджує, що у нас недостатні соціальні
стандарти і рівень заробітної плати.
Відсутність перспективи в атомників отримати житло, мати хороший заробіток — це ті проблеми, які
потрібно вирішувати найближчим
часом на рівні Кабінету Міністрів,
профільного міністерства.
Є чіткі правила, скільки треба
мати ліцензованого персоналу, щоб
отримати ліцензію на експлуатацію
ядерної установки. Якщо ми не зупинимо тенденцію відпливу персоналу, то можемо опинитися у ситуації, коли матимемо все необхідне
для експлуатації АЕС, але не матимемо відповідного персоналу й
орган ядерного регулювання може
прийняти рішення про заборону
експлуатації такої установки. Уявіть,
що буде з енергобалансом України
у разі такої ситуації і наслідки цього.
Нам закидають, мовляв, у атомників і так високі заробітні плати,
чому вони вимагають її підвищення? Наведу лише один приклад.
Оператор реакторного відділення, на якого покладена колосальна
відповідальність за експлуатацію
ядерної установки, отримує заробітну плату на рівні оператора
доїльного апарату в сільському господарстві. Високі заробітні плати
атомників пов’язані з надбавками,
доплатами, які здійснюються згідно
із законодавством України. Зокрема, це — нічні, шкідливі, особливо
шкідливі умови праці, стажовий
коефіцієнт тощо.
Ми специфічна галузь. Понад
70% працівників мають вищу і середню технічну освіту. Рівень кваліфікації робітників досить високий, він, практично, починається з
5 розряду, бо експлуатуємо високотехнічне й високотехнологічне
обладнання. Маємо досить високий коефіцієнт середньої заробітної
плати, але купівельна спроможність
наших працівників, починаючи з
2013 року, впала, зростає оплата

на комунальні послуги, електроенергію.
Звичайно, за останні два роки у
нас відбувся прорив у взаємовідносинах між нашим профільним
міністерством, урядом. Прийнято
чимало різних програм, щоб забезпечити майбутнє атомної енергетики, її розвиток. Але оцей перекіс,
коли теплова генерація працює за
нерегульованим тарифом, а атомна
жорстко регулюється, псує усе нанівець. Це співвідношення повинно
бути адекватним!
У нас немає проблем у взаємовідносинах усередині Компанії —
між керівництвом і профспілками,
ми ведемо постійний конструктивний діалог, нашому тісному соціальному партнерству уже понад 10
років. У тарифі на електроенергію у
нас немає жодної копійки на будівництво житла, понад 4 тисячі працівників не забезпечені ним. І наші
працівники вирішують цю проблему
за кордоном. Там і заробітні плати у
2-3 рази вищі, ніж навіть у Росії.
Поява нових гравців на енергетичному ринку, а це Туреччина, Польща, зумовила відплив наших кадрів
саме туди. Ми можемо до 30% працівників втратити! А це висококваліфікований ліцензований персонал.
У нас є спеціальні підрозділи, які
займаються підготовкою персоналу, ми можемо похвалитися тим, що
маємо сучасний навчально-тренувальний центр з підготовки ремонтного персоналу на ЗАЕС. Ми з великими труднощами зберегли ПТУ
на РАЕС у Вараші. НАЕК сьогодні
перетворилася на кузню кадрів для
АЕС усіх країн, окрім України.
Щоб забезпечити програми,
затверджені Кабміном, Енергоатом
змушений збільшувати кредитний
портфель. Заганяючи експлуатуючу
організацію у цю кредитну безодню, ми розуміємо, яке майбутнє на
нас чекає.
Наші програми не завжди
мають підтримку у Верховній Раді.
Зокрема, програма про закріплення ліцензованого персоналу, хоча
на рівні профільного парламентського комітету у нас є повне порозуміння. Проект закону №3131,
який було подано ще у 2015 році і
який би дозволяв нам у вигляді
позик надавати квартири працівникам, а ті мали би протягом 15-20
років розраховуватися з Компанією, досі не прийнятий, хоча виносився на розгляд Верховної Ради
понад два десятки разів.
Я сподіваюся, що у нас все ж
таки відбудеться зустріч на рівні
Прем’єр-міністра України, де ми
повинні порушити питання, пов’язане з розробкою окремої програми для розвитку атомної енергетики. Ми за ділове співробітництво з
усіма органами державного управління. На жаль, з 2016 року усі наші
звернення не увінчалися успіхом.
Ми йдемо не з претензіями, а з пропозиціями, ми хочемо, щоб вони
були почуті владою і ми далі конструктивно працювали над вирішенням тих складних завдань, які є
сьогодні в Енергоатома.
Сподіваюся, що нас почують і
ми сядемо за стіл переговорів і розробимо необхідні програми для
закріплення персоналу, підвищення
престижності роботи в атомній
енергетиці, її стабільного функціонування та розвитку.

Відповіді на запитання
— Що робитиме Атомпрофспілка, якщо акції протесту не увінчаються успіхом?
— Ми змушені будемо звертатися у профільні вищі контролюючі органи,
до міжнародної спільноти стосовно подальшої можливості експлуатації АЕС
України, адже чітко розуміємо рівень загрози, який можемо отримати, якщо
нас не почують.
— Який тариф влаштував би Енергоатом?
— Тариф, який розрахований Енергоатомом, становить 69,9 коп. за
кВт/год. Якщо поглянути на тариф п’ятирічної давнини, то у нас різниця з
«тепловиками» становила 30%, сьогодні вона майже у чотири рази нижча.
Ми не вимагаємо підвищення тарифу для населення, ми за справедливу
тарифну політику.
— Яка категорія працівників залишає вітчизняні АЕС і в які країни
вони виїжджають?
— Що стосується відпливу кадрів з АЕС, то нещодавно звільнився
заступник головного інженера ХАЕС. Звільняються оператори, старші оператори реакторних відділень, висококваліфіковані слюсарі, зварювальники.
Раніше від’їжджали до Росії, у Волгодонськ, наприклад. Сьогодні це
Туреччина, яка поки що не збирається готувати свій персонал, бо чітко розуміє, що знайде його на стороні за рахунок високої оплати праці.
Вербувальники звідти уже побували у Вараші, Енергодарі. Польща задумується про будівництво ядерних енергоблоків, швидкими темпами розробляє програму розвитку власної атомної енергетики. Білорусь ще не закрила
кадрову нішу експлуатуючого персоналу. Наших спеціалістів уже кілька
сотень там, переїхали ще на стадії будівництва АЕС. Їх забезпечили житлом,
достойною заробітною платою. Актуальною залишається міграція кадрів на
АЕС в Ірак, Індію, Китай…

Соціальна безпека — невід’ємна складова ядерної безпеки, основа престижності та стабільного майбутнього ядерної галузі
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АКЦІЇ ПРОТЕСТУ: ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВЛАДІ ВСІХ РІВНІВ — КРАЇНІ ЗАГРОЖУЄ РОЗВАЛ АТОМНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Кіровоград
(Закінчення.
Початок на 3-й стор.)
Звичайно, ті події «здоров’я» галузі вочевидь не
додали, але зараз до краю
загострилася проблема всеукраїнського рівня — дискримінація виробників атомної
електрики, яка може призвести до фатальних наслідків і для
України, і для ядерно-енергетичної галузі, і для урановидобувників та територій дислокації, і для працівників підприємств ядерного комплексу.
Голова профспілкової організації ДП «СхідГЗК» Борис
Філіппов не раз наголошував на конструктивній позиції
профспілок у діалозі з владою,
але час змінювати пріоритети:
«Цією акцією ми хочемо привернути увагу центральних
органів влади до проблематики ядерної енергетики. У нас
спостерігається негативна динаміка і ризики для існування
урановидобувної галузі лише
зростають. По-перше, це дискримінаційний тариф на атомну енергію, який уже втричі
нижчий за теплову електроенергію, причому остання постійно потребує дотацій з державного бюджету. Тобто — за
рахунок атомної енергетики.

Кіловат АЕС коштує 54 копійки,
а кіловат ТЕС чи ТЕЦ — більш
як півтори гривні. Мало що
такий тариф не забезпечує
потреби АЕС в модернізації та
забезпеченні програм безпеки, то і за нього ДП «Енергоринок» винен НАЕК «Енергоатом» майже 13 мільярдів
гривень. Крім того, в тарифі на
електроенергію АЕС чітко не
закладена сировинна складова. Тобто продукція уранових
шахт і СхідГЗК у цілому. Тенденція світових цін на нашу
сировину може когось спонукати на пошук дешевшої сировини за кордоном, але це не
державницький і не далекоглядний підхід. АЕС виробляють більше половини електроенергії, до того ж вона втричі
дешевша, найдешевша у світі,
тож це питання енергетичної
незалежності України.
Нашу галузь держава не
фінансує з 2009 року, від нас
вимагають скорочення персоналу, але і це має виробничі
межі. Від нас вимагають на
третину зниження собівартості, чого без модернізації досягнути неможливо. Тому в галузь
потрібно вкладати кошти і розвивати її. Окрім того, ми потрапили під дію закону про

вилучення 75% чистого прибутку, що взагалі ставить під
питання використання на розвиток навіть власних, хоча й
невеликих коштів. Ми змушені
боротися за виживання за
рахунок кредитів, що звело до
мінімуму витрати на поточну
діяльність, а матеріали шахти
отримують у вкрай обмежених
кількостях, фактично — поштучно. Це не державна політика. Бо такий підхід веде до
знищення галузі, до зростання
соціальної напруги».
Голова профкому Новокостянтинівської шахти Олександр Зовва додає, що підтримка гірниками шахти вимог
Атомпрофспілки для колективу актуальна ще й тому, що
ні в державному бюджеті, ні в
атомному тарифі не передбачено кошти на будівництво
шахти, яка вже ледь не десяток
років веде дослідно-промисловий видобуток, але не може
вийти на проектну потужність
через відсутність коштів на
будівництво пускових об’єктів.
У працівників Смолінської
шахти до проблем виробничого характеру, помножених
на виведення підприємства з
експлуатації, додається і тривога за майбутнє селища гірників Смоліного. Про це йшлося у виступі голови профкому
шахти Миколи Кавуна.

Голова профкому Інгульської шахти Анатолій Кулінка
давно обстоює необхідність
активного діалогу з урядовими і владними структурами: «У
нас вимога одна — Кабінет Міністрів повинен піти на переговори з НАЕК «Енергоатом» і
нарешті не лише створити і
підписати програму розвитку
ядерної енергетики і урановидобувної галузі у тому числі, а
й втілити її в життя — покроково, постатейно, конкретно, з
окремими рядками у бюджеті,
з чіткими термінами. Щоб нам
було не лише зрозуміло, а й
можливо працювати на розвиток, як шахтам, так і комбінату.
Ми вийшли на Майдан не
«проти», ми вийшли «за». За
переговори, за розвиток, за
конструктивний діалог. Ми під-

тримуємо вимоги працівників
АЕС, бо вони працюють на
енергетичну незалежність України, і ми теж — за Незалежність».
З учасниками мітингу важко не погодитись, але дивно, що державницькі позиції,
спрямовані на захист не лише інтересів працівників галузі, а й енергетичної безпеки країни, демонструють не
урядовці чи керівники мініс-

Славутич
На центральній площі міста Славутича
відбувся мітинг, учасниками якого стали
працівники Чорнобильської АЕС та ВП
«Атомремонтсервіс», ДП УЗФО ЧАЕС.
На мітингу виступили голова первинної
профспілкової організації ЧАЕС Максим Орлов
та голова первинної профспілкової організації
ВП АРС Іван Лавріченко.

терств, а звичайні працівники
уранових шахт, мешканці Кіровоградської області. Між
іншим, в бюджети всіх рівнів
гірники області перераховують понад 200 мільйонів гривень щороку, при тому що
дохід загального фонду області становить 666 мільйонів.
Це до питання про вклад
шахт у соціально-економічний
розвиток.
Сергій ПОЛУЛЯХ

Попереджувальна акція була організована Атомпрофспілкою України з метою налагодження соціального діалогу між державними органами влади та профспілками
атомників. Основне питання для обговорення сформовано чітко — про стан справ у
атомно-енергетичному та промисловому
комплексі України.
Атомники підтримали проект резолюції
учасників акції протесту та внесли до неї свої
пропозиції.

Жовті Води
З вимогою підтримки
атомно-промислового комплексу України з боку держави працівники та ветерани ДП «СхідГЗК» вийшли
на попереджувальну акцію
протесту у Жовтих Водах.
Що змусило спілчан вдатися до протесту? Передусім
незадовільний стан справ в
атомно-енергетичній галузі
України, яка є основною складовою не тільки енергетики,
а й всієї економіки держави.
Як зазначив у своєму виступі заступник голови Східної
об’єднаної організації профспілки (СООП) Андрій Карпов,
Атомпрофспілка неодноразово зверталася в різні органи
виконавчої і законодавчої влади України з приводу складної
ситуації в атомно-промисловому комплексі держави. Бездієвість влади щодо вирішення
питань розвитку ядерної галузі, її подальшого безпечного
функціонування і забезпечення матеріального добробуту
працівників змусила Атомпрофспілку вдатися до попереджувальної акції протесту.
Уранники та атомники
знаходяться в одному технологічному ланцюжку. Тому тариф атомної енергії повинен
бути справедливим і достатнім, щоб його вистачило для
ядерного палива, виробленого з уранового концентрату
ДП «СхідГЗК». Ще у листопаді 2016 року урядом була
затверджена Концепція державної цільової економічної
програми розвитку атомнопромислового комплексу на
період до 2020 року. Серед
заходів, що передбачає документ, збільшення потужності виробництва концентрату
природного урану для задоволення потреб атомних елект-

ростанцій. Це має відбутися
завдяки розширенню обсягів
видобутку уранової руди в результаті освоєння Новокостянтинівського та інших нових
родовищ урану (Сафонівського та Апрельського); реконструкції гідрометалургійного
заводу, збільшення ємності
сховища для його відходів;
реконструкції об’єктів виробництва іонообмінних смол;
впровадження на шахтах прогресивних технологій переробки уранових руд методами
купного та блокового вилуговування. У грудні 2017-го
урядом затверджений план
заходів щодо реалізації вищезазначеної Концепції, згідно з якими вже у поточному
році має бути затверджена
Програма розвитку атомнопромислового комплексу на
період до 2020 року з певним
обсягом фінансування.
Ще одним джерелом фінансування розвитку власних потужностей СхідГЗК може стати частина чистого прибутку, отриманого підприємством у процесі діяльності.
Сьогодні ДП «Схід ГЗК» відраховує до держбюджету податок на прибуток у розмірі 75%,
що практично позбавляє його
можливості розвиватися. Одна з вимог учасників акції —
зменшити до 40% для підприємств галузі розмір відрахувань частини чистого прибутку
за умови спрямування 35%
цих виплат на розвиток власних виробничих потужностей.
Олександр Руденко, голова профкому ГМЗ ДП
«СхідГЗК»:
— Ціна на урановий концентрат стрімко падає, через
низький тариф на електроенергію для ДП НАЕК «Енергоатом», яке не може купувати

наш уран за тією ціною, що ми
йому пропонуємо. Всі прибуткові кошти, які підприємство
може вкласти у свій розвиток, забираються у вигляді
податку. Ми закликаємо уряд
шляхом переговорів знайти
рішення проблемних питань
атомної галузі. Від цього залежить і робота комбінату, і
життя нашого міста.
Христина Білоус, голова
ОМ СООП:
— Молодь — це енергійна,
неспокійна, амбітна, найбільш
відкрита до сприйняття та підвищення кваліфікації частина
працівників, що прагне змін та
покращень. Вона найменш соціально захищена категорія
суспільства. Тому і від’їжджає
талановита і розумна молодь у
пошуках кращої долі за кордон. Ми хочемо працювати на
рідному підприємстві, отримувати гідну зарплату, піклуватися про батьків та спостерігати
як підростають наші діти. Хочемо бачити потужне підприємство, що розвивається.
Олександр Бриков, заступник голови ветеранської
організації ДП «СхідГЗК»:
— Ми, ветерани, активно
підтримуємо цю акцію, тому
що працювали на комбінаті
і нам зрозумілі проблеми
СхідГЗК та не байдужа доля
підприємства. Ми закликаємо
уряд змінити своє ставлення
до ядерної галузі, яка є підтримкою для економіки держави.
Учасники мітингу прийняли резолюцію та направили її
до ЦК Атомпрофспілки.
Олена МАЛООК

Чорнобиль

У Чорнобилі відбулася солідарна акція протесту на підтримку вимог
Атомпрофспілки України щодо вирішення проблем у атомно-енергетичному
комплексі України.
ГЛОБАЛЬНА ПРОФСПІЛКОВА ПІДТРИМКА

Женева, 17 квітня 2018 року
Валерію Матову
Президенту Профспілки працівників
атомної енергетики
та промисловості України
Київ, Україна
СОЛІДАРНІ З АТОМПРОФСПІЛКОЮ
Шановний брате Валерію!
Цим листом висловлюємо нашу повну
солідарність та підтримку понад 12 000
членам Атомпрофспілки, які організували
протестні дії по всій країні на минулому
тижні, щоб висловити свою незгоду з
поточною державною політикою в галузі,
та озвучили свої законні вимоги.

Глобальний Союз IndustriaLL повністю
підтримує ваші вимоги, серед яких і необхідність прозорої державної політики
щодо розвитку стратегічної ядерної галузі,
активного і справжнього соціального діалогу, припинення дискримінаційної тарифної
політики НКРЕКП і конкурентні заробітні
плати, які будуть сприяти уникненню відпливу кваліфікованого персоналу.
Ми маємо щиру надію на те, що уряд
терміново прислухається до вимог працівників. Ми цілковито солідарні з Атомпрофспілкою і готові забезпечувати
подальшу підтримку на глобальному
рівні.
З солідарним привітом
Вальтер Санчес
Генеральний Секретар

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