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ЗАКОНОПРОЄКТИ ВІД ВЛАДИ: ЗАМІСТЬ ЗАХИСТУ — ЗАГРОЗА

Фото Миколи ВАРЧИНОГО

Знову в облозі маніфестантів парламентський комітет
5 лютого у Києві біля будівлі Комітету Верховної Ради України з
питань соціальної політики та захисту
прав ветеранів відбувся чисельний
профспілковий пікет проти антисоціальних законопроектів, до якого
долучилися й активісти Атомпрофспілки України.
Цього дня під час засідання комітету
розглядалися законопроекти про працю,
антипрофспілковий законопроект та інші
законодавчі зміни, спрямовані на погіршення соціально-економічного захисту
працівників. На імпровізованому мітингу
профактивісти, лідери галузевих профспілок та інших громадських організацій,
які приєднались до протесту ФПУ, палко
наголошували, що нове трудове законодавство від нинішньої влади грубо порушує основоположні Конвенції Міжнарод-

ної організації праці про примусову чи
обов’язкову працю, про захист прав
представників працівників на підприємстві та можливості, що їм надаються, та численні директиви МОП. Тому на противагу
намаганням нинішньої влади пропихнути
свої проєкти законів, писані з-під поли,
трудящі і в їх особі профспілки мають відповісти масштабними протестними діями.
Тим часом у роботі Комітету взяли
участь представники ФПУ.
Голова Комітету з питань соціальної
політики та захисту прав ветеранів Галина
Третьякова повідомила, що у Верховній
Раді зареєстровано та включено до
порядку денного 3-ї сесії ВР п’ять законопроєктів, а саме: проєкт Трудового кодексу України №2410; альтернативний до
нього проєкт Кодексу України про працю
№2410-1; проєкт Закону про працю

ЗАЯВА
Асамблеї Української сторони Платформи громадянського
суспільства Україна-ЄС з приводу реформи трудового
законодавства та її відповідності зобов’язанням України
за Угодою про Асоціацію
(Витяг)
Учасники Асамблеї Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, беручи до уваги звернення
до Асамблеї Робочої групи 4 (Зайнятість, соціальна політика,
рівні можливості та здоров’я), з огляду на суспільний резонанс,
який викликаний оголошеною українським Урядом та Парламентом реформою законодавства про працю, про профспілки,
про соціальне страхування, заявляють:
Ціла низка законопроектів, ключовим з яких є законопроект
«Про працю» (р.н. 2708), спрямовані на скасування чинного
Кодексу законів про працю України (КЗпП), закону про права і
гарантії профспілок, формуванню нових правовідносин в галузі
загальнообов’язкового державного соціального страхування,
несуть ризик порушення зобов’язань України за міжнародними
договорами, ратифікованими нашою державою — не лише Угоди про асоціацію, а й основоположних конвенцій Міжнародної
організації праці.
Скасування КЗпП та ухвалення Закону України «Про працю»
у вигляді, в якому запропоновано в законопроекті 2708, не тільки скасує позитивний прогрес виконання завдання щодо
апроксимації українського законодавства до Директив ЄС, викладених в додатку XL до УА (Уряд влітку 2019 року відзвітував
про відповідність українського КЗпП 13 директивам в галузі трудового законодавства, безпеки праці та рівності і недискримінації), але й прямо порушує низку ключових Директив ЄС.
Цією Заявою учасники Асамблеї підтримують звернення членів РГ-4 УС ПГС з приводу реформи трудового законодавства та
її невідповідності зобов’язанням України за Угодою про Асоціа-

№2708; два альтернативних до нього
№2708-1 і №2708-2.
Наразі комітет має визначитися щодо
того, який з цих проєктів рекомендувати
Верховній Раді.
Нагадаємо, 15 січня комітет прийняв
рішення про створення робочої групи з
обговорення положень законопроєктів та
кодексів щодо реформування трудових
відносин. Затверджено графік проведення засідань робочої групи.
6 лютого на першому тематичному
засіданні обговорювались питання щодо
трудових відносин, укладання трудового
договору, про види трудових договорів,
зміни умов трудового договору, робочого
часу, прийняття на роботу, підстави звільнення з боку роботодавця та/або з боку
працівника тощо.
Олексій КОРЕЦЬКИЙ

цію та звертаються до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про критичну необхідність при розробці трудового
законодавства не тільки дотримуватись положень зобов’язань
України відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС й
ратифікованих конвенцій МОП, а й забезпечити продуктивні консультації/діалог зі сторонами соціального діалогу.
м. Київ, 6 лютого 2020 року

Лідери Європейської федерації профспілок громадського обслуговування обговорили з українськими колегами ситуацію в країні.
Партія влади має намір скоротити вплив профспілок, зробити ринок
праці гнучкішим і послабити права трудівників. Попереду — вирішальні тижні, під час яких профспілки продовжать свої акції.
Зустріч відбулася 7 лютого 2020 року в Осло. У ній взяв участь
Голова Атомпрофспілки України, член Виконавчого комітету
ЄФПГО Валерій Матов

23 січня 2020 року Професійній спілці працівників
атомної енергетики та промисловості України виповнилося 28 років. Оберігати і забезпечувати інтереси
спілчан, підвищувати авторитет (імідж) профспілки,
зміцнювати її солідарність і єдність — це основа і сила
буття профспілки за весь період життєдіяльності. Яким
видався у цьому плані 2019 рік, які головні/знакові
події довелося пережити, долати організації — про це
хронологічно.
(Продовження.
Початок у №3)
У лютому волонтерська група Атомпрофспілки України,
очолювана заступником її Голови Павлом Прудніковим, побувала у гарячих точках проведення Операції об’єднаних сил.
На солідну суму коштів було закуплено і доставлено те, що
так потрібне бійцям на передовій для виконання бойових завдань. Значну фінансову допомогу на придбання гуманітарної
допомоги надала Президія ЦК профспілки (Голова Атомпрофспілки України — Валерій Матов) та профспілковий
комітет ППО НАЕК «Енергоатом» (голова профкому — Олексій Лич). Атомпрофспілкові волонтери відвідали різні місця
дислокації українських захисників, поспілкувалися з ними,
побачили на власні очі, який вигляд мають території, де
«похазяйнував» «руський мір».
Президент України Петро Порошенко під час робочої
поїздки на початку березня в Миколаївську область
ознайомився з потужностями Ташлицької ГАЕС, складової
Южно-Українського енергетичного комплексу. Глава держави поспілкувався з керівництвом ГАЕС та подякував трудовому колективу за важливу роботу підприємства.
«Насправді, я думаю, що та роль, яку зараз відіграє атомна
енергетика, особливо в останні 4-5 років, коли ми збільшили в балансі енергоспоживання та енергогенерації частку
атомної енергетики до 60-61%, це означає величезний внесок атомників в енергетичну безпеку держави і в диверсифікацію енергозабезпечення. Те, що ми вижили без
російського газу, — вагомий внесок атомної енергетики»,
— наголосив Петро Порошенко. Він додав: «За енергетичну
безпеку і за енергетичну диверсифікацію я хочу атомникам
подякувати. Ви великі молодці».
6 березня у Києві відбулися звітні конференції трудового
колективу НАЕК «Енергоатом» з виконання Колективного
договору за 2018 рік та первинної профспілкової організації
Компанії. На трудову конференцію були запрошені та взяли
участь у її роботі: Голова Атомпрофспілки України Валерій
Матов, директор профільного департаменту Міненерговугілля Олег Коріков, віце-президенти, директори дирекцій
та керівники служб президента НАЕК «Енергоатом», виконавчі директори і директори Компанії. Делегати, заслухавши та
обговоривши доповідь директора з кадрів та соціальних
питань НАЕК «Енергоатом» Григорія Муляра з виконання колдоговору за 2018 рік та перспективи розвитку Компанії, співдоповідь голови ППО «Енергоатома» Олексія Лича, затвердили звіт з виконання Колективного договору Компанії за
2018 рік. За участю тих же делегатів на профспілковій конференції, заслухавши звітну доповідь голови ППО НАЕК
«Енергоатом» Олексія Лича про роботу профспілкового комітету за 2018 рік, акт ревізії фінансово-господарської діяльності первинної профорганізації за означений період, було
визнано роботу профспілкового комітету ППО Компанії за
минулий рік задовільною та затверджено акт ревізійної комісії профкому НАЕК «Енергоатом» за цей період.
У березні на Хмельницькій АЕС під головуванням
Президента України Петра Порошенка відбулася робоча
нарада з питань розвитку атомної енергетики та підвищення
рівня ядерної безпеки на ХАЕС. Глава держави, зокрема,
наголосив на важливості здійснення амбітного завдання
про створення в Україні власного заводу з виготовлення
ядерного палива у складі НАЕК «Енергоатом», забезпечення
розпочатого будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у зоні відчуження. «Україна також
планує добудувати два блоки Хмельницької АЕС і створити
енергоміст Україна–ЄС», — підкреслив він.
21 березня відбувся IV Пленум ЦК профспілки, який розглянув як головне питання: «Про стан справ на підприємствах
атомно-промислового комплексу України та завдання Атомпрофспілки на 2019 рік». Пленарне засідання проводилося у
форматі панельних дискусій за участю соціальних партнерів.
9 квітня відбувся перший у цьому році раунд колективних
переговорів між Державним агентством України з управління
зоною відчуження та Атомпрофспілкою України. Йшлося,
насамперед, про: необхідність підвищення рівня заробітної
плати на підприємствах Чорнобильської зони відчуження та
впровадження єдиної системи оплати праці; реорганізацію
підприємств зони, розпочату відповідно до наказу Голови
ДАЗВ. На засіданні також проаналізовано хід виконання
Галузевої угоди з ДАЗВ за 2018 рік та у поточному році.
12-14 квітня у Чернігівському навчально-методичному
центрі ФПУ стартував новий освітній проект Атомпрофспілки
— «Колегіум Атомпрофспілки». Перший семінар з навчального циклу мав назву «Розвиток компетенцій молодих профспілкових лідерів та базові цінності профспілки», його учасниками стала профспілкова молодь галузі.
У квітні представники ЦК Атомпрофспілки провели виїзну
зустріч з представниками профспілкового комітету й адміністрації ДЗ СМСЧ №1 (м. Енергодар), за участю в.о.голови
профкому Олега Шиповича та в.о. начальника медсанчастини Олександри Швець. Зустрічі передувало звернення профкому медзакладу з приводу спроб незаконного звільнення
працівників у процесі реорганізації.

У сфері впливу Атомпрофспілки перебувають підприємства Мінекоенерго України, Мінохорони здоров’я України тощо
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26 квітня, з нагоди Дня пам’яті Чорнобильської трагедії,
лідери Атомпрофспілки на чолі з її Головою Валерієм Матовим зустрілися з членами Міжнародної організації інвалідів
Чорнобиля «Промінь 5-2», що перебуває у складі профспілки
24 роки, від дня свого заснування. Чорнобильці були нагороджені грамотами Президії ЦК профспілки з грошовими
заохоченнями, а також удовам ліквідаторів вручено почесні
відзнаки з матеріальною допомогою від профспілкового
комітету НАЕК «Енергоатом».
27 травня у столичному Будинку профспілок відбувся
семінар-нарада «Підсумки роботи технічних інспекторів
праці ФПУ за 2018 рік, сучасні виклики та пріоритетні напрями роботи у 2019–2020 роках».
У травні у селищі Затока, що на Одещині, відбулася XXVII
Спартакіада колективів фізкультури Атомпрофспілки України. Упродовж трьох днів спортсмени розіграли 41 комплект
нагород у дев’яти видах спорту.
З 5 по 9 червня в болгарському місті-курорті Албена відбувся 16-й Міжнародний фестиваль робітничого спорту, в
якому взяло участь понад 90 спортсменів з тринадцяти країн.
У загальнокомандному заліку збірна Атомпрофспілки України уперше посіла друге місце.
20 червня відбулося чергове засідання Президії ЦК
профспілки, на якому було розглянуто і схвалено текст першої у природоохоронній сфері Галузевої угоди між Мінприроди й Атомпрофспілкою на 2019–2020 роки і доручено
Голові профспілки підписати цей нормативно-правовий акт
соціального діалогу.
З 26 по 30 червня в Енергодарі відбулася Спартакіада
Організації молоді Атомпрофспілки за участю молодіжних
профспілкових структур ЗАЕС, РАЕС, ХАЕС, ЧАЕС, СООП,
ЮООП. Змагання проводилися з п’яти видів спорту.
5 липня, напередодні професійного свята — Дня працівника природно-заповідної справи, відбулося підписання
Галузевої угоди між Мінприроди та Атомпрофспілкою на
2019–2020 роки. Таким чином, завершено тривалий процес
підготовки до укладання цього документа (перший проєкт
угоди Атомпрофспілка підготувала ще у 2012 році). Уперше
за історію свого існування Мінприроди України стало підписантом такої Галузевої угоди.
З 5 серпня розпочато консультації представників
Чорнобильської об’єднаної організації профспілки з адміністрацією ДСП ЦППРВ з метою пом’якшення несприятливих
наслідків під час реформування ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» шляхом приєднання до ДСП ЦППРВ.
20 серпня біля будинку Мінприроди України розпочалася безстрокова акція протесту працівників НПП «Карпатський» з вимогою домогтися відкритого проведення конкурсу
міністерства на заміщення посади директора парку.
1 вересня відбулося відкриття виїзного 21 семінарунавчання для профспілкового активу на базі СОК «Гілея», в
якому взяло участь майже 150 осіб.
На початку вересня на базі відпочинку і спорту
«Парадиз» у смт Коблеве відбулася XXIV Всеукраїнська галузева спартакіада працівників промислової сфери і транспорту. У змаганнях з семи видів спорту збірна атомників посіла
друге загальнокомандне місце.
Вересень. Відбулася робоча зустріч Голови Атомпрофспілки Валерія Матова з Головою ДАЗВ Віталієм Петруком.
Було обговорено блок соціально-економічних питань, зокрема, щодо своєчасної виплати зарплати працівникам, змін
структури підприємств зони відчуження, виконання Галузевої
угоди між ДАЗВ та Атомпрофспілкою та бюджетування підприємств на 2020 рік.
У вересні на базі НПП «Карпатський» відбувся виїзний
семінар для спілчан природно-заповідного фонду «Рекомендації з імплементації положень Галузевої угоди в колективні договори установ природно-заповідного фонду».
26 вересня в офісі Атомпрофспілки відбулося чергове
засідання Президії ЦК профспілки, на якому розглянуто 12
пунктів порядку денного. Зокрема, було обговорено й ухвалено питання про скликання V Пленуму ЦК профспілки у
м. Київ з 27 по 29 листопада 2019 року, а також вирішено: не
погоджувати проєкт Концепції Державної цільової екологічної програми «Зняття з експлуатації уранових об’єктів на
2020–2024 роки» через відсутність у документі виразних
шляхів вирішення питань соціального захисту працівників під
час ліквідації уранового об’єкта; звернутися з відповідною
заявою до СПО об’єднань профспілок щодо намірів нової
влади докорінно перекроїти проєкт нового Трудового кодексу України не на користь найманих працівників.
30 вересня Голова профспілки Валерій Матов надіслав
офіційні листи на адресу керівництва держави й органів
виконавчої влади про надкритичну ситуацію, що склалася
на ДП «СхідГЗК», пов’язану з деструктивною ціною НКРЕКП
на урановий оксидний концентрат. Це призвело до зменшення зарплати працівників, хронічної нестачі потрібних
матеріалів і ресурсів для робіт, і взагалі через мільйонні
збитки комбінатові загрожує зупинення. Голова профспілки висловив сподівання про виконання прийнятого розпорядження попереднього уряду про реорганізацію ДП
«СхідГЗК» шляхом приєднання до ДП НАЕК «Енергоатом»,
що створить вертикально-інтегроване підприємство — від
видобутку уранової сировини до виробництва електроенергії на АЕС України.
На початку жовтня у м. Київ відбувся дводенний семінар
за участю фахівців, відповідальних за роботу з документами
у первинних та об’єднаних організаціях Атомпрофспілки.
4-6 жовтня у Навчально-методичному центрі у м. Чернігів відбувся черговий етап освітнього проєкту — «Колегіум
Атомпрофспілки», який був заснований цього року. Група
представників Організації молоді Атомпрофспілки працювала за програмою «Розвиток компетенцій молодих профспілкових лідерів та базові цінності профспілки».
16 жовтня біля стін Міністерства енергетики та захисту
довкілля України розпочалася акція протесту працівників ДП
«СхідГЗК», організована Атомпрофспілкою України. Резонансна вимога маніфестантів до міністра Олексія Оржеля —
терміново особисто зустрітися з представниками Атомпрофспілки та трудового колективу комбінату й оприлюднити офіційну позицію та план дій профільного міністерства
щодо збереження і сталого розвитку урановидобувної галузі
держави. На тверду вимогу і позицію протестувальників
швидко зреагували чиновники і запросили профспілкову
делегацію на переговори. Під час розмови, в якій узяв участь
директор профільного департаменту міністерства Олег
Коріков, було досягнуто згоди і зафіксовано дату зустрічі з
міністром до 29 жовтня.
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Стали щасливими новоселами
Двоє працівників Южно-Української АЕС — оператор спецводоочищення
реакторного цеху №1 Валерій Сидоров і електромонтер електроцеху Максим Гапонов — отримали
ордери та ключі від однокімнатних квартир.
Щасливі новосели одержали житло, виділене зі вторинного фонду. Таким чином
завершено програму 2019 року, у рамках якої підприємство
забезпечило житлом 53 сім’ї
працівників Южно-Українського енергокомплексу.
«На жаль, процедура затвердження ордерів і виділення квартир вкрай тривала,
— зазначає начальник відділу соціального розвитку ВП
ЮУАЕС Валерій Кичак. — Тому
ордери та ключі на виділені наприкінці минулого року
квартири наші працівники отримали лише зараз. У плані
отримання житла 2019 рік для

нашого підприємства був рекордним. Понад 50 сімей поліпшили свої житлові умови, у
тому числі за рахунок придбання квартир покращеного
планування в комерційному
під’їзді будинку №11 і за рахунок отримання безвідсоткових

позик для придбання житла на
вторинному ринку».
На свої законні квадратні
метри кожен з господарів нових квартир очікував понад 15
років. Максим Гапонов у черзі
на власне житло перебував з
2003 року. Валерій Сидоров

розширення житлової площі
чекав з 2004-го. Його дружина
— Ірина Сидорова, начальник сектору бухгалтерії ВП
ЮУАЕС, яка отримувала цього дня ключі, не приховувала
радості, назвавши цей момент
дуже хвилюючим.

КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ НА АЕС УКРАЇНИ

Зворотний зв’язок — через анкетування персоналу
На Запорізькій АЕС під головуванням генерального директора
Петра Котіна відбулося чергове
засідання комітету з культури безпеки. Під час зустрічі учасники заходу проаналізували виконання конкретних дій та заходів з культури
безпеки та відкоригували плани на
майбутнє.
Безпечна діяльність підприємства,
відсутність помилок є показником розвиненої культури безпеки. Запорізька
АЕС у цьому має низку досягнень та
утримує високий рівень. Атомна енергетика така галузь, де немає межі досконалості в тому, що стосується безпеки. І саме над цим працює комітет з
культури безпеки на Запорізькій АЕС.
Виступаючи на засіданні Петро
Котін підкреслив, що треба більше

уваги приділяти саме практичному
застосуванню правил з культури безпеки кожному працівнику на своєму
робочому місці, незалежно від рівня.
Адміністрація станції прагне створити умови, в яких працівники не боялися б повідомляти про помилки,
критично ставилися до своїх дій і не
допускали безтурботності у цих важливих питаннях.
З метою забезпечення зворотного
зв’язку на станції було проведене анкетування персоналу. Майже дві тисячі
працівників та керівників відповідали на
різноманітні запитання стосовно відношень у колективах підрозділів, довіри,
відкритості, своєчасного ознайомлення з нововведеннями та багато іншого.
Порівняно з минулим роком показники
покращилися.

«Дуже важливо, що всі показники
безпеки і отримання зворотного зв’язку через анкетування персоналу про
стан культури безпеки, політики «непокарання» на Запорізькій АЕС служать
для коригування нашої діяльності і це
вимагає подальшого розвитку. Розуміння особистої відповідальності та прихильності культурі безпеки в колективах
станції зростає», — підкреслив начальник управління професійного розвитку
персоналу станції Павло Мішин.
Успіх ведення такої політики багато
в чому залежить від лідерських якостей
керівників, а також створення ними відповідного соціально-психологічного клімату в колективах. Комітет з культури
безпеки працює саме над розробкою
конкретних заходів задля безпеки праці кожного, та підприємства в цілому.

Дотримуватися вимог нормативних документів

На Рівненській АЕС відбулася підсумкова нарада за результатами 4-го
кварталу 2019 в межах «Дня безпеки»
під головуванням головного інженера
— першого заступника генерального
директора РАЕС Павла Ковтонюка та
заступника головного інженера РАЕС з
ядерної та радіаційної безпеки Дмитрія Галкіна.
Під час підсумкової наради розглянуто порівняльний аналіз індексу ключових
показників безпеки енергоблоків РАЕС за
методиками регіонального центру ВАО
АЕС та інформаційної системи поточного
рівня безпеки. Зокрема, Олександром
Кратіком — провідним інженером-керівником групи з використання досвіду
експлуатації відділу надійності та досвіду
експлуатації служби надійності, ресурсу
та продовження експлуатації, було висвіт-

лено показники ефективності роботи
Рівненської АЕС за 3 квартал 2019 року.
Також озвучено виконання довгострокових цілей, індекс показників енергоблоків
діючих АЕС України, кількість та динаміку
росту малозначущих подій на підприємстві. У свою чергу начальник відділу аналізу та супроводу звітів з безпеки служби
аналізу безпеки РАЕС Сергій Гуцало поінформував присутніх про оцінку поточного рівня експлуатаційної безпеки Рівненської АЕС за 4 квартал 2019 року.
Фахівцем було висвітлено аналіз за такими напрямами: показники стану ядерної безпеки; показники стану технічної
безпеки; показники стану радіаційної
безпеки; показники стану охорони праці
та пожежної безпеки; показники стану
культури безпеки; показники технічного
стану.

Зокрема, заступником головного інженера РАЕС з ядерної та радіаційної безпеки Дмитрієм Галкіним були порушені
питання конкретизації термінів виконання
заходів з придбання запасних частин,
інструментів, приладдя для автоматизованого хімічного контролю першого, другого контурів усіх чотирьох енергоблоків
РАЕС в частині обладнання контролю стічних вод.
У підсумку наради на керівників
підрозділів електростанції покладено
обов’язки з виконання плану організаційно-технічних заходів за результатами
проведення поточного «Дня безпеки»,
контролю за виконанням Комплексної
зведеної програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України для енергоблоків РАЕС та підготовки для висвітлення інформації про показники безпеки
Рівненської АЕС.
Як відзначає начальник відділу ядерної безпеки РАЕС Вадим Борис, реалізація заходів в межах «Дня безпеки» сприяє
підвищенню ядерної, радіаційної, технічної безпеки атомної електростанції, підвищенню рівня культури безпеки, посиленню контролю з боку керівників атомної
станції за дотриманням вимог нормативних документів щодо безпечної експлуатації АЕС.
Вікторія ШЕЙКІНА,
кореспондент
прес-центру РАЕС
Фото автора

що блок-ювіляр зводився на майданчику
третім, на його долю випало чимало новаторських проєктів, які ми успішно втілили
в життя. Переконаний, що третій южноукраїнський ще довго служитиме людям,
виробляючи екологічно чисту електроенергію».
До переліку новаторських проєктів,
реалізованих на блоці №3 ЮУАЕС, передусім належить старт програми диверсифікації поставок ядерного палива для
атомних станцій України. Згодом він став
першим вітчизняним атомним блоком з

повністю сформованою з паливних касет
Westinghouse активною зоною та вперше
переведеним у промислову експлуатацію
альтернативним паливом. Третій южноукраїнський — піонер серед українських
АЕС і в процесі заміни конденсатора на
серійному енергоблоці зі швидкохідною
турбіною. Гідно справилися тут і з важливим завданням з підготовки до довгострокової експлуатації — вперше з-поміж
українських блоків-мільйонників отримали ліцензію на продовження експлуатації
до досягнення проєктного терміну.

АТОМНІ НОВИНИ
На третьому енергоблоці ЮжноУкраїнської АЕС 30 років тому, 10 лютого 1990-го, розпочався етап життєвого циклу «експлуатація».
«За три десятиліття безпечної та
надійної роботи наймолодший блок-мільйонник атомної станції згенерував 179
млрд кіловат-годин електричної енергії.
Це достойний внесок у розвиток вітчизняної економіки, Миколаївщини та прилеглих до АЕС територій, — зазначає головний інженер Южно-Української атомної
станції Микола Феофентов. — Попри те,

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

13 лютого 2020 року
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Прип’яті — 50 років
Пам’ятаю, з яким сумом, уже в
період ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС,
говорили про свої для них уже поріднілі
міста мої колеги, вчорашні прип’ятчани,
щолкинці, менш відомі широкому загалу
борківці зі ще не запущеної, та вже чимало забудованої Харківської АТЕЦ…
Прип’ять була оголошена містом
обласного підпорядкування у лютому
1970 року. Широка слава про спорудження незвичайного атомограда розійшлась швидко й широко. Це вже після
катастрофи 86-го року у багатьох вибухало обурення: як можна було ставити
усього лише за 111 кілометрів від Києва, на березі Дніпра-Славутича, такий
небезпечний ядерний об’єкт? А на момент вибору місця для станції підхід був
раціоналістичний — атомники, як спеціалісти високої категорії, заслуговують
на комфортне житло, добре облаштоване місто, зручне транспортне забезпечення, ліс та гарну річку поряд із
житлом.
Забудова міста велась за новим
архітектурним плануванням. Унікальність проектів визначалась розташуванням будинків різних поверхів у
формі трикутника, що відкривало простори для сонця, притоку свіжого повітря з оточуючого лісу, можливостям
спостереження чудових краєвидів. Навесні 86-го в Прип’яті мешкало близько 50 тисяч людей, а планувалось розбудувати місто до 75-85 тисяч. Під
такі обсяги розвивалась і вся інфраструктура.
Зараз уже не всі, особливо молоді,
зрозуміють, яка суттєва різниця була в
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комфортності життя атомників та їхніх
сімей і населення в довколишніх селах.
Як казали вже пізніше навіть колишні
чорнобильці, здавалось, що у Прип’яті
вже ось-ось буде комунізм. Гостей міста
дивували благоустрій, багаті магазини,
ресторани, басейн та ще багато чого
незвичного й недоступного для більшості радянського населення.
Нині, коли Чорнобильська зона вже
стала досить доступною для туристів,
дедалі частіше звучить запитання: «А чи
можливе повернення сюди людей для
нормального життя?» З цього приводу
існують різні точки зору спеціалістів.
Багато хто категорично відкидає будь-які
варіанти розселення у радіоактивному
середовищі. Але чув я від досить авторитетних учених, що гіпотетично можливе
поступове відновлення деяких населених пунктів і повернення у них стабільного життя. Та для цього треба знову
формувати спеціальні підрозділи й підприємства рятувальників, накопичувати
мільярди доларів і формувати у свідомості суспільства необхідність і важливість такої великої і нелегкої справи.
Важко повірити, що менталітет мас
активно підтримає таку ідею. Якщо великими тисячами гектарів відкрито розкрадають дубові гаї та смереки від Харківщини до Закарпаття, то хіба умовиш
рятувати радіоактивний ліс.
Звичайно, добре, що у нас минули і
хай ніколи не повертаються часи гулагів,
коли під прапором партії повели б на
подвиги. Або як невмирущий Ілліч закликав після Жовтневого перевороту «монастирі розігнати, попів повбивати, а в

келіях зробити в’язниці!» Так і в 39-му
році трощили в Західній Україні монастирі і храми, заселяючи в них війська НКВС
і формуючи колонії.
Але все ж прикро, що нині, в часи
незалежності, багато чого робиться
необачливо й не по-господарському.
Після аварії на ЧАЕС заморозили будівництво Кримської атомної станції.
Місто Щолкине отримало долю подібну
Прип’яті, без головного містоутворючого підприємства життя зупинилось.
Самоліквідація Кримської електростанції відбулась ще при колишньому
Союзі. Та все ж через 5 років Крим увійшов як республіка у вільну Україну, і вже
можна було приймати розумні рішення
самостійно. Наприклад, на початку 90-х
десятки тисяч кримських татар повернулись із уральсько-сибірського вигнання і
не мали в Криму даху над головою. Чому
не запропонували розселитися їм у
Щолкіному? Як ретельні трудівники вони
навіть на узбережжі Азовського моря
утворили б субтропіки.
Й ще один важливий аспект життя і
праці атомних міст. Після аварії на ЧАЕС
я запитував багатьох атомників: «Чому
так багато помилок трапилось у діях
мешканців Прип’яті відразу після катастрофи?» Відповідь звучала однозначна:
ніхто не чекав такого.
А як же загрози нападів імперіалістів,
про що тоді невпинно повторювала компропаганда?
П’ятдесят років у великому історичному проміжку наче й невелика цифра.
Та для тих, у кого доля перетнулась з
цією епохою, — ціле життя.
Микола ЛЯБАХ,
учасник ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС

Подарунок від митців
4 лютого на центральній площі міста Прип’ять відбулася
мистецька акція, приурочена до 50-річчя міста.
За словами координатора акції, голови правління МГО «Центр
ПРИП’ЯТЬ.ком» Олександра Сироти, аварія на Чорнобильській
АЕС назавжди змінила відлік часу для міста і його жителів.
Прип'ять — така, якою її запам’ятали прип’ятчани, — назавжди
залишиться 16-річною. Ті, хто був вимушений покинути рідне
місто та залишив тут частинку свого життя, не готові змиритися з
тим, що Прип’яті більше не існує. І вони повертаються.
Знову і знову, роками намагаючись повернути місту хоча
б відлуння життя. А разом з ними з’являються і ті, хто ніколи не
жив тут, але співчувати та розуміти. Ті, хто здатен змінювати
сприйняття реальності. Ті, хто повертає сюди життя.
За 34 роки, що минули з моменту евакуації, стало зрозуміло, що Прип’ять має нові сенси буття. Тепер це місто може
бути місцем для мистецтва, натхнення та творчості.
На центральній площі міста українські музиканти — Лесь
Якимчук та Поль Солонар наживо виконали імпровізації з
використанням віртуального звукового музею PRIPYAT
Pianos.
«Місто є величезним майданчиком для експериментального мистецтва, потенціал якого і досі належним чином не
розкритий. Прип’ять підходить для зйомок кіно, фотопроєктів, музичних проєктів... Наприклад, у населеному місті
неможливо провернути такі досліди зі звуком, які можна було
б зробити у Прип’яті. Єдине — творчість не повинна фізично
змінювати вигляд міста. Хотілося б зберегти його максимально автентичним та цілим. Є надія одного дня отримати для
Прип’яті статус об’єкта ЮНЕСКО», — зазначив автор віртуального звукового музею PRIPYAT Pianos Володимир Савін.
Окрім того, на готелі «Полісся» було представлено медіабарельєф «Прометей» під музику медіа-артиста Валерія

Коршунова. 25-метрова проєкція відображалася синхронно
із музикою, що написана з використанням Звуків Чорнобиля.
Проєкція є спробою сучасного переосмислення міфу про
Прометея, як одного з символів міста Прип’ять.

ЗА ПІДТРИМКИ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ

І здорові, і щасливі!
Захід, який стартував 1 листопада минулого року і
народився завдяки фінансуванню профспілкової організації НАЕК «Енергоатом» за безпосередньої підтримки профспілкового комітету Запорізької АЕС, тривав
три місяці. Із 90 учасників, які прийшли у проєкт, до
фінішу дісталися не всі. Бо не у всіх вистачило сили
волі тренуватися по п'ять днів на тиждень і дотримуватися правильного харчування. Але ті, хто витримав цей
тримісячний поєдинок у боротьбі з собою та своїми
шкідливими звичками, отримали не лише відмінний
результат, а й величезний стимул до здорового способу життя, бажання удосконалювати своє тіло і разом з
тим свій дух.
Тренери підготували для вибрати посильне навантаучасників чудові програми і ження і займатися тим видом
сформували зручний гра- спорту, що приносить задофік тренувань. Кожен міг волення.

За право першості наполегливо боролися шість команд, боротьба йшла за
кожен грам і сантиметр. Як
результат: за цей час загальна кількість втраченої ваги в
учасників 172 кілограми, в
загальній сумі зі стегон зійшло 3 м 75 см, а загальний
обхват талії скоротився на
4 м 33 см.
Місця розподілилися серед команд та в індивідуальному змаганні. Серед
чоловіків це — Антон Пащенко (ЦТАВ), Дмитро Ляхін (УПАГР). Та абсолютним
переможцем став Владислав Толчинський, який скинув 23,5 кг: з 98 до 74,5 кг.
Гарного результату досягли
і жінки: Юлія Щенсневич
(ВРХЛ), Наталія Пилипенко
(УСП) та Людмила Лохматова (УСП).
«За цей час я втратила
6 кг. Для мене це хороший
результат. Дуже стимулював командний дух. Іноді,
коли не хотілося йти на
тренування, спрацьовувало почуття відповідальності: команду підводити не
можна! Бракувало професійної підтримки дієтолога, але в цілому все
чудово. Вже будую плани
на участь у другому сезо-

ні», — ділиться Людмила
Лохматова.
Три місяці проєкту пройшли досить легко, попри
те, що довелося повністю
перекроїти свій звичний
життєвий устрій, ділиться
абсолютний переможець
Владислав Толчинський
(ЕРП). Щоденні тренування
займали по три-чотири години. Повністю виключив
з раціону цукор, здобу,
смажене — їв усе варене
та тушковане. Вже почав
оновлювати свій гардероб.
Новий спосіб життя йому
до вподоби, він закликає
всіх займатися своїм здоров’ям, правильно харчуватися, удосконалюватися,
ставити цілі і досягати їх.
— Проаналізувавши всі
плюси та мінуси проєкту
«Здорові та щасливі», у березні плануємо запустити
наступний. Хочеться зробити
його цікавішим та динамічнішим, з жорстким відсіюванням тих учасників, у кого не
буде позитивних змін. У результаті залишиться десяток
найсильніших, які виборюватимуть перемогу, — заінтригував методист плавального
басейну та автор проєкту
Вадим Колот.
Оксана ЗАГУСТА

Для профспілки людський фактор, працівник є і будуть пріоритетом завжди

Цього ж дня, відразу після пікетування міністерства,
учасники акції протесту зібралися у конференц-залі ФПУ
для планування подальших дій. Розмова стала своєрідним
продовженням колективних дій, була позначена консолідацією спільних зусиль на тлі негативних викликів для уранової галузі.
З 31 жовтня по 3 листопада у Києві відбувся XV Форум
Організації молоді Атомпрофспілки — «Atomic marathon
2019» імені Олександра Юркіна. Ключовий захід профспілкової молоді зібрав понад 100 активістів, також представників галузевих профцентрів України і Білорусі. У роботі форуму взяли участь лідери первинних та об’єднаних організацій, працівники апарату Атомпрофспілки на чолі з її Головою
Валерієм Матовим. Головними темами Форуму були
панельні доповіді про розвиток атомної енергетики та роль
молоді у вирішенні поставлених завдань, підвищення престижності професії та фахового зростання, соціальний
захист молодих працівників, про вітчизняну і зарубіжну
практику роботи з молоддю, нові законодавчі аспекти і тенденції проекту нового Трудового кодексу, гендерну політику
в Україні тощо.
5 листопада в Мінекоенерго відбулася розширена нарада міністра Олексія Оржеля з делегацією Атомпрофспілки на
чолі з її Головою Валерієм Матовим. У робочій зустрічі взяли
участь народні депутати України від Дніпропетровської та
Кіровоградської областей, керівництво та працівники ДП
«СхідГЗК», ДК «Ядерне паливо» та представники ДП НАЕК
«Енергоатом». Під час розмови обговорено подальшу долю
єдиного в Україні виробника уранового концентрату ДП
«СхідГЗК». Міністр запевнив про чітку позицію міністерства —
зберегти і підтримати уранову галузь, наголосивши, що між
державними підприємствами НАЕК «Енергоатом» і комбінатом буде підписано довгостроковий договір на постачання
уранового концентрату атомній енергокомпанії. Також було
прийняте рішення про тимчасове виведення на простій частини підрозділів комбінату із збереженнням заробітної плати
працівникам.
У листопаді відбулася четверта сесія «Колегіуму Атомпрофспілки» на базі Чернігівського НМЦ. Загальна тема
навчання — «Економічний аналіз діяльності підприємства під
час укладання Колективного договору». Усім слухачам
Колегіуму було вручено сертифікати про засвоєння зазначеної теми.
Атомпрофспілкою України розглянуто проєкт закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо обліку трудової діяльності працівника в
електронній формі» та матеріали до нього і прийнято
рішення не погоджувати цей законопроєкт. Відповідну
пропозицію у листопаді надіслано Спільному представницькому органу об’єднань профспілок на національному
рівні. На думку фахівців профспілки, проєкт містить у собі
значні ризики масштабного порушення трудових і соціальних прав працівників, призведе до ущемлення прав громадянина, передусім, у сфері соціального страхування та
пенсійного забезпечення. Атомпрофспілка вважає скасування трудових книжок непродуманою і поспішною законодавчою ініціативою.
14 листопада у Києві представники Атомпрофспілки
України на чолі з її Головою Валерієм Матовим у числі інших
всеукраїнських профспілок та профоб’єднань, що входять до
складу ФПУ, вийшли на солідарну акцію протесту. Спілчани
провели мітинг на площі Конституції перед будівлею Верховної Ради України з вимогами до проєкту Держбюджету2020 та на підтримку профспілкового проєкту Трудового
кодексу. Акція спричинена тим, що у проєкті держбюджету
на 2020 рік не враховані пропозиції профспілок про належне фінансування бюджетної сфери, галузей енергетики та
промисловості. На переконання представників трудових
колективів це призведе до масових скорочень і нової хвилі
трудової міграції з країни. На розгляд парламенту готується
неоліберальний проєкт Трудового кодексу, що також містить
дискримінаційні норми щодо трудових прав найманих працівників. З цього приводу Федерація профспілок України
висунула до Уряду, Верховної Ради і роботодавців конкретні
соціальні вимоги.
У листопаді у Чернігові у Навчально-методичному центрі
профспілок відбувся черговий «Колегіум Атомпрофспілки».
Загальна тема навчання — «Економічний аналіз діяльності
підприємства при укладанні Колективного договору». Усім
слухачам колегіуму були вручені сертифікати про засвоєння
теми.
До Дня Гідності і Свободи, що відзначається 21 листопада як день початку двох майданів — Помаранчевої
революції 2004 року та Революції гідності 2013–2014
років, на сторінці Центрального державного архіву громадських об’єднань України у соціальній мережі Facebook
розміщено архівні документи із фонду №355 «Колекція
документів, що висвітлюють події Євромайдану (Революції Гідності, листопад 2013–лютий 2014 року). Зокрема, до цієї колекції, комплектування якої триває, долучено
прапор Атомпрофспілки України, який під час страшної
пожежі у Будинку профспілок України у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року дивом уцілів, але обгорів. Відтепер цю
важливу реліквію Атомпрофспілки як свідчення однієї з
пам’ятних сторінок в історії профспілок, можуть побачити
відвідувачі архіву.
22 листопада між ДП НАЕК «Енергоатом» та ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» укладено довгостроковий договір/контракт (2020–2026 роки) на постачання уранового оксидного концентрату. Цій надважливій
події передувала напружена робота Атомпрофспілки
України, яка, зорганізувавши безстрокову акцію протесту
працівників ДП «СхідГЗК» біля стін Мінекоенерго України
16 жовтня 2019 року, добилася довгоочікуваної зустрічі з
міністром Олексієм Оржелем, на якій було вирішено низку
питань, спрямованих на стабілізацію роботи комбінату й
гарантоване забезпечення потреб ядерної генерації в урановій паливній складовій.
Більш як 200 жінок, які представляли профспілки із 60
країн, у тому числі й Атомпрофспілки України, у листопаді
зустрілися у Женеві, Швейцарія, на Всесвітній жіночій конференції Глобального союзу IndustriALL і закликали до реалізації
програми перетворень з метою досягнення гендерної рівності у профспілках і на робочих місцях. Учасники конференції ухвалили відповідну резолюцію на підтримку рівного представництва жінок і гарантування їм рівних можливостей для
участі і лідерства.
(Закінчення буде)
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Щирі вітання від колег та друзів

Дорогі колеги!
Щиро вітаємо з виходом 1000-го
номера газети! Ви талановиті і яскраві,
чесні і правдиві, прагматичні і романтичні, сповнені цікавих ідей. Ви — приклад професіоналізму. І саме завдяки
цим вашим якостям газета «Атомник
України» стала такою, якою є сьогодні:
читабельною, креативною, сучасною,
справжнім другом і порадником атомників.
Усі ці роки ви впевнено рухаєтесь до
вершин досконалості. Але, як відомо, у
досконалості немає меж. І особливо для
журналістів.

Тож бажаємо вам, дорогі колеги,
завжди бути у вирі виробничих і життєвих
подій атомників. А ще великих тиражів.
Розширення кола друзів, сміливих і перспективних проєктів та наполегливості в
досягненні нових висот на ниві журналістики! Нехай не зраджує удача і творче
натхнення! А ваша, не рідко дуже непроста, але така потрібна праця, приносить
тільки задоволення.
Удачі і добробуту. Вдячності і підтримки читачів!
Від імені колективу
газети «Енергія», редактор газети
Лідія ШМИРКО

«Мої вітання такій міцній, дружній і креативній
команді!»
Ярослава ШЕЙКІНА,
м. Бережани Тернопільської обл.
«Найкращі побажання! І стійкості — попереду
серйозна боротьба!»
Олександр ЖЕМЧУЖНИКОВ
«І ми вітаємо нашу рідну-ріднесеньку газету.
Стільки років… Процвітання і цікавих тем!
Обіймаємо!»
Олена БОНДАРЕНКО,
відповідальна за випуск інформаційного
вісника «Енергетик», м. Южноукраїнськ

«Давно знайома з редакцією цієї газети.
Молодці! Так тримати!»
Людмила ЛЮБИВА, м. Славутич
«З ювілейним випуском! Вітаємо ваш суперколектив, який пам’ятаємо з самого початку. У вас
завжди творчо, затишно, смачно і смішно… Ви
молодці! Натхнення вам і розвитку!»
Тетяна МІХНЕНКО, Олександра БІЛЕЦЬКА
м. Філадельфія, США
«Бажаю вам успіхів! Невичерпного натхнення,
творчих злетів і здобутків, цікавих журналістських
знахідок. Сміливості, поваги читачів на довгі роки».
Лідія ШАМРАЙ,
м. Чигирин Черкаської обл.

ТВОРЧІ ТАЛАНТИ АТОМНИХ МІСТ

Вибороли путівки на чемпіонати Європи та світу
Пара танцюристів клубу «Натхнення», який працює
на базі Палацу культури «Енергетик» ВП ЮУАЕС,
Дмитро Чорній та Валерія Лозінська в категорії
«Молодь» представлятимуть нашу країну на Чемпіонаті
Європи з європейської програми. Змагання відбудуться у Словаччині 6 червня. Інша пара вихованців
«Натхнення» — Владислав Шклярський і Карина Абдулліна — представлять Україну на чемпіонаті світу
серед «Юніорів-2» з латиноамериканської програми.
Таке право танцюристи з міста-супутника ЮУАЕС
вибороли на змаганнях за Національний Кубок України з

танцювального спорту, які відбулися на початку лютого
у Києві. Танцювальні пари клубу спортивного танцю
«Натхнення» з Южноукраїнська (керівник — тренер вищої
категорії Людмила Самчинська) були представлені в кожній віковій категорії. Усі вони гідно дійшли до фіналу змагань, здобувши у підсумку два перших, чотири других, три
третіх, одне четверте, п’ять п’ятих і одне шосте місця. За
кількістю призових і фінальних місць це найбільше досягнення за останні роки.
За результатами Кубка України 2020 клуб «Натхнення»
став одним з найкращих у нашій країні.

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