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ВСЕСВІТНЯ ПРОФСПІЛКОВА ЄДНІСТЬ І СОЛІДАРНІСТЬ

Відбувся День глобальних дій на підтримку профспілок України

25 лютого у рамках проведення
Глобальними профспілками акції
«Руки геть від українських профспілок!» у Київ прибула місія Міжнародної конфедерації профспілок
на чолі з Генеральним секретарем
Європейської конфедерації профспілок Лукою Вісентіні.
Членів представницької місії, до якої
увійшли керівники низки національних
профоб’єднань країн ЄС, зустріли у столичному Будинку профспілок керівництво СПО об’єднань профспілок, лідери
всеукраїнських профспілок та територіальних профоб’єднань.
У зустрічі взяли участь Голова Атомпрофспілки України Валерій Матов,
його заступник Павло Прудніков, керівник Організації молоді Атомпрофспілки
Павло Олещук.
Як зазначив на початку зустрічі
Генеральний секретар ЄКП Л. Вісентіні,
метою робочого візиту є прояв солідарності з профспілками України щодо
захисту гідних трудових прав українських працівників. За його словами,
25 лютого перед будівлями посольств
України у багатьох країнах Європи відбуваються акції солідарності на підтримку дій українських профспілок
проти намагань української влади урізати соціально-економічні права працюючих та гарантії діяльності профспілок.
Про необхідність відкликання законопроєкту про працю №2708 та розроблення нового трудового законодавства
за участю соціальних партнерів наголошувалось під час робочої зустрічі членів
місії у Федерації роботодавців України
25 лютого.
— Ми сподіваємося на вашу підтримку, — наголосив Л.Вісентіні, звер-

таючись до керівництва ФРУ, адже у
стратегічному горизонті розвитку подій
позбавлення працівників і профспілок
їхніх прав не дає роботодавцям жодних
переваг, тому що не сприяє розвитку
ринку праці та загрожує підвищенням
конфліктогенності у сфері праці.
Дмитро Олійник, голова Ради Федерації роботодавців України підкреслив, що роботодавці не були співавторами законопроєктів про працю,
про права профспілок та про соціальний діалог, а лише мали діалог щодо
проєкту трудового кодексу, тому вони
готові до подальшої співпраці.
«Зараз відтягується час із законопроєктом нового закону України про
працю №2708. Це урядовий проєкт,
який практично не влаштовує ні роботодавців, ні профспілки. Чотири законопроєкти зареєстровані та подані до розгляду Верховною Радою. Вони досі не
зняті з порядку денного. Усе це може
призвести до того, що в якийсь момент
ми прокинемося в країні, в якій дуже
складні трудові відносини», — зазначив
голова СПО об'єднань профспілок,
Голова ФПУ Григорій Осовий. Він висловив переконання, що «програми розвитку й бачення майбутнього країни в
політичному аспекті у Федерації роботодавців і профспілок є спільними, — це
вектори євроінтеграції і, безумовно,
успіх країни та кожного громадянина».
Під час свого перебування в Україні
25-27 лютого члени місії провели робочі
зустрічі з міністром розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України Тимофієм Миловановим, головою Комітету Верховної Ради України з
питань соціальної політики та захисту
прав ветеранів Галиною Третьяковою,
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Людмилою Денісовою, національним координатором
Міжнародної організації праці Сергієм
Савчуком, головою Представництва ЄС
в Україні Матті Маасікасом та ін.
Приїзд місії мав неабияку підтримку
профактивістів у Києві, 25 лютого біля
Представництва Європейського союзу
в Україні відбувся флеш-моб під гаслом:
«Україна — це Європа!»
У акції взяли участь профактивісти
столиці, які представляють організації
ФПУ, всеукраїнські профспілки та профоб’єднання.

Безпрецедентну підтримку профспілкам України надали їхні брати і сестри в усьому світі, — про що у своєму
зверненні 25 лютого зазначила Шаран Барроу, Генеральний секретар Міжнародної Конфедерації Профспілок
(МКП). Вона запевнила, що глобальний
профспілковий рух підтримує українців
у боротьбі за трудові права. На знак чого
у посольства України міжнародні профспілкові організації принесли свої листи на солідарну підтримку, записали
відеозвернення та зробили колективні
фото.
Профспілковці США, Австрії, Швеції,
Грузії, Білорусі, Молдови, Киргизстану,
Кенії, Гани, Тунісу, Албанії, Малайзії,
Танзанії, Лівану та Сербії солідарно виступили проти законопроєктів «Про
працю» №2708 та «Про профспілки»
№2681.
Профспілковий рух не має кордонів!
— переконані вони.
Разом ми — СИЛА!!!
Олексій КОРЕЦЬКИЙ

25 лютого 2020 року, у день проведення глобальної
профспілкової акції на підтримку українських профспілок у захисті прав трудящих, Білоруська профспілка
працівників хімічної, гірничої та нафтової галузей промисловості учергове закликала через посольство
України в Білорусі, аби законопроєкти про працю були
відкликані, і будь-які офіційні слухання у Верховній
Раді України були відкладені. Такі законодавчі зміни
повинні бути предметом всебічних консультацій з профспілками. Немає жодних підстав для прийняття нашвидкуруч розроблених поправок до надзвичайно важливих для
працівників законів без повних тристоронніх переговорів:
уряду, профспілок і роботодавців.
Напередодні Білхімпрофспілка підбила підсумки своєї
діяльності за 5 років. Голова Атомпрофспілки Валерій
Матов, який був запрошений до участі у VII з’їзді Білхімпрофспілки, переказав братський привіт від Атомпрофспілки і побажання залишатися ефективною і прогресивною профспілковою організацією Білорусі, яка налічує
майже 110 тисяч працівників.
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Южно-Український енергокомплекс:
оцінили роботу адміністрації та профкому
У ВП «Южно-Українська АЕС» 18 лютого відбулися
трудова та звітна профспілкова конференції. 235 делегатів, обраних від усіх цехів та підрозділів підприємства, заслухали звіти генерального директора та голови профспілкового комітету, затвердили акт перевірки
виконання Колективного договору, обрали делегатів на
конференції НАЕК «Енергоатом». У цілому Колективний
договір ДП НАЕК «Енергоатом» на ЮУАЕС визнано виконаним, робота профспілкового комітету оцінена як
«задовільна».

Підсумовуючи непростий та насичений подіями 2019 рік,
очільник енергокомплексу В. Лісніченко подякував колективу за стабільну роботу та детально зупинився на основних
досягненнях: «Знаменною подією 2019 року стало продовження строку експлуатації енергоблока №3 ЮУАЕС. Відповідне рішення було прийнято на Колегії Держатомрегулювання (ДІЯРУ) 23 грудня. Ми першими в Україні отримали
ліцензію за так званим «першим варіантом», ще до завер-

шення проектного строку енергоблока, який спливав 10 лютого 2020 року. Також у грудні НАЕК «Енергоатом» отримала дозвіл на промислову експлуатацію палива компанії
Westinghouse на енергоблоці №3 ЮУАЕС. Енергоблок №1
одержав технічне рішення, затверджене ДІЯРУ, що дозволяє
його промислову експлуатацію на рівні потужності 3045 МВт.
Я дякую усім, хто брав участь у підготовці і реалізації цих
завдань і планів. Ми з гідністю виконали усе намічене. Передусім це вдалося завдяки вашому професіоналізму і злагодженій роботі».
Генеральний директор зазначив, що усі основні
зобов’язання адміністрації перед трудовим колективом,
визначені у розділах колдоговору «Організація виробництва», «Оплата і нормування праці», «Охорона праці»,
«Охорона здоров’я», «Робота з молоддю», «Гарантії
профспілкової діяльності», виконано. У 2019 році план з
виробництва електроенергії ВП ЮУАЕС виконано на
101%. До Енергоринку відпущено 17 092,9 млн кВт/год.
На жаль, не повністю реалізованими залишились напрями щодо розвитку соціальної сфери та житлово-побутового обслуговування. Зокрема, тимчасово призупинено
(до накопичення коштів) одноразові виплати працівникам, що вийшли на пенсію, а також через відсутність
фінансування не велось нове будівництво. Однак у
2019-му 53 сім’ї працівників енергокомплексу поліпшили свої житлові умови за рахунок безвідсоткових позик
та вивільненого житла.
(Закінчення на 2-й стор.)

У сфері впливу Атомпрофспілки перебувають підприємства Мінекоенерго України, Мінохорони здоров’я України тощо
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ПРОФСПІЛКОВИЙ ТЕЛЕГРАФ

Виробничі успіхи й виклики, соціальні
гарантії та перспективи на майбутнє

Конференція трудового колективу і звітна профспілкова конференція, які на Запорізькій АЕС традиційно проходять в один день, — це, передусім, підбиття підсумків
виконання соціальних гарантій. Колективний договір —
основний документ, яким регламентуються виробничі,
соціально-економічні та трудові відносини. І саме до його
виконання прикута увага адміністрації «Енергоатома» та
ЗАЕС, трудового колективу й профспілки. Виробничі успіхи і виклики, соціальне забезпечення та перспективи на
майбутнє. Всі ці питання жваво обговорювалися на конференціях, які відбулися минулого тижня.
Відкрив конференцію тру- дення всіх блоків на потужність
дового колективу генераль- 101,5%, то отримає ще стільки
ний директор Запорізької АЕС ж додаткового резерву.
Петро Котін. Він підкреслив,
Успішно на станції реалізущо минулий рік для станції був ється й проєкт ризик-орієнтонасиченим та цілком вдалим. ваного підходу до ремонтів
Колектив впорався з усіма енергоблоків. Насамперед, це
поставленими завданнями.
питання безпеки та скороченУ 2019 році ЗАЕС вироби- ня терміну ремонтів. Що в
ла 38,4 млрд кВт/годин елект- майбутньому також заощадроенергії. А це половина всієї жуватиме час і даватиме доелектроенергії НАЕК «Енерго- даткову електроенергію. Петатом» та четверта частина від ро Котін підкреслив, що наші
загального обсягу, що був ви- завдання на перспективу вероблений в Україні в цілому, ликі й амбітні, тож шлях до їх
зазначив генеральний дирек- повної реалізації триватиме не
тор.
один рік. Але початок уже
Минулого року Запорізь- успішно покладено.
кій АЕС вдалося скоротити
Нагадав він і про введення
термін ремонтної кампанії на до промислової експлуатації
26 діб. Петро Борисович під- комплексу з переробки РАВ.
креслив: це наш резерв — 620 Це один з тих проєктів, яким
млн кВт/годин електроенергії, Запорізька АЕС може пишативиробленої додатково. А ще — ся. І не дивно, що саме цей
це півтора відсотки від усієї об’єкт привертає увагу міжнашої виробітки. Цей резерв народних делегацій, які відвіЗапорізька АЕС здатна посту- дують станцію. Так само, як і
пово збільшувати, адже для Центр підготовки ремонтнотого є все необхідне: чіткі та го персоналу.
відпрацьовані алгоритми реОкремо Петро Борисович
монтів і великий потенціал наголосив на тому, що всі ці
фахівців різних підрозділів та досягнення не стали б можпідрядних організацій, задія- ливими без професійного й
них у ремонтних кампаніях.
потужного колективу ЗАЕС.
Петро Котін зупинився На сьогодні на атомній станй на такому важливому проєк- ції працюють 11187 працівті, як диверсифікація поста- ників. Серед них молодих
вок ядерного палива. П’ятий фахівців — 22%. І це майбутнє
енергоблок минулого року підприємства, на кого в повийшов на повне заванта- дальшому станція буде поклаження американським пали- датися. Це і є наш головний
вом. Усього планується таким ресурс. Адміністрація ЗАЕС і
чином завантажити чотири Компанія в цілому приділяють
блоки (наразі три блоки вже максимальну увагу розвитку
працюють на змішаному за- лідерських якостей персонавантаженні). Перехід на аме- лу, неухильному дотриманню
риканське паливо планується правил і дисципліни, адже
до здійснення протягом двох будь-яка дія на такому об’єкті,
років.
як атомна станція, має відбуОдин з ключових проєктів ватися крізь призму безпеки
минулого року — збільшення та охорони праці.
встановленої потужності друЗаступник голови первингого енергоблока до 101,5%. А ної профспілкової організації
це ще півтора відсотка додат- Запорізької АЕС Іван Здравкової виробітки. Коли ЗАЕС чев зазначив, що соціальна
завершить програму переве- політика НАЕК «Енергоатом» є

одним із головних і пріоритетних напрямів у діяльності
підприємства. На станції діє
єдина система соціальних
пільг і гарантій для працівників: вона прописана в Колективному договорі Компанії і
виконується неухильно. Також
Компанія врахувала пропозиції щодо зниження розриву у
рівні оплати праці промислового і непромислового персоналу.
На цій темі докладніше
зупинився і голова первинної профспілкової організації
НАЕК «Енергоатом» Олексій
Лич. Він повідомив, що минулого року збільшення середньої заробітної плати для
непромислового персоналу
становило 49,4%, промислово-виробничого — 33,5%. Таким чином, у цілому по Компанії середня заробітна плата
непромислового персоналу
досягла 14147 грн (у 2018 році
цей показник становив 9695
грн). Промперсоналу — 30665
грн.
Лідер профспілки підкреслив, що міжнародні аудитори поставили «Енергоатому»
найвищу оцінку серед усіх підприємств, які працюють в
Україні. Та водночас Олексій
Лич не приховує: відстоювати
темпи підвищення заробітної
плати працівників НАЕК перед
міністерством стає складніше. Навіть попри те, що вони
відбувалися в межах фінансового плану, затвердженого на
2019 рік.
Що стосується соціальної
спрямованості у роботі Компанії — планується завершити
розпочаті раніше проєкти, у
тому числі будівництво дитячих майданчиків. З’явиться
дитячий спортивно-розважальний майданчик за рахунок коштів профспілкового
комітету НАЕК і в ПЗОтаВ
«Юність».
Виділено чималі кошти
(6 млн для профспілкового
комітету Запорізької АЕС) на
те, щоби наші працівники мали змогу користуватися по-

слугами спортивних та культурних об’єктів. Також заплановано кошти на компенсацію
витрат на лікування працівників (коли хвороба не є страховим випадком або страхової
суми не вистачає на лікування). У цілому ж фонд оплати
праці, з урахуванням необхідності у медичному страхуванні, збільшено на 25 відсотків.
І президент НАЕК «Енергоатом» Павло Павлишин підтвердив, що всі домовленості
щодо заробітної плати, зміни
системи оплати праці залишаються чинними.
Про плани Компанії також
коротко поінформував виконавчий директор з персоналу
дирекції НАЕК «Енергоатом»
Олександр Остаповець. Зокрема він повідомив, що зараз
триває перегляд структури
дирекції, вводиться електронний документообіг. Він також
запевнив, що Колективний
договір з боку адміністрації
буде виконуватися й надалі.
Триватиме плідна співпраця з
профспілкою, спрямована на
збереження інтересів трудового колективу Запорізької
АЕС.
На завершення Олександр Остаповець щиро подякував своїм колегам, з якими
працював на Запорізькій АЕС,
та всьому колективу — за плідну роботу протягом минулого
року.
Що стосується другої конференції — профспілкової, то
на ній традиційно звітували
голови постійних комісій за
різними напрямами діяльності. Загалом робота профспілкової організації Запорізької
АЕС за минулий рік була визнана задовільною. Та попереду чимало завдань (житлове питання, матеріальна
допомога персоналу, соціальні, культурні, спортивні проєкти тощо), які потребують
мобілізації зусиль та принципової позиції профспілки,
наголосив Іван Здравчев. Тож
робота продовжується!
Людмила ГОТИЧ

Южно-Український енергокомплекс:
оцінили роботу адміністрації та профкому
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
Голова профкому ЮУАЕС Сергій
Снітков наголосив: «Щодо адміністрації
немає жодних нарікань з виконання
зобов’язань за Колективним договором. Дотримання соціальних прав і
гарантій працівників забезпечене тісною взаємодією адміністрації та профспілкового комітету енергокомплексу.
Результатом такої консолідації є забезпечення не лише виробничого процесу,
а й фінансування потреб трудового
колективу. У 2019 році витрати на охорону праці становили 6,97% від фонду
оплати праці попереднього року. Показники високі, але для кращої ефективності необхідно врегулювати ліміти на отримання спецодягу, розробити
та запровадити електронну систему
контролю з його надання та заміни». Загалом від ЮУАЕС направлено
вісім пропозицій щодо змін і доповнень
до Колективного договору ДП НАЕК
«Енергоатом» на 2020 рік.
До делегатів звернувся голова первинної профспілкової організації НАЕК
«Енергоатом» Олексій Лич: «На жаль,
доводиться констатувати невідповідність очікувань і реальності після пере-

ходу на новий ринок електроенергії. У
2019 році ми з вами обстоювали своє
право на безпечну і стабільну роботу,
переконували державотворців у необхідності для країни дешевої власної
атомної електроенергії, наразі ведемо
активну боротьбу проти прийняття
недосконалого закону про працю.
Проте, незважаючи на усі складнощі,
минулого року по енергокомпанії в 4
рази вдалося знизити відплив кваліфікованого персоналу, підвищити рівень
заробітної плати працівників, за рахунок преміювання зменшити розрив між
оплатою праці персоналу промислової
і непромислової груп, запровадити
систему корпоративного медичного
страхування».
«Соціальна стабільність персоналу
є складовою безпечного виробництва», — переконаний виконавчий директор з персоналу НАЕК «Енергоатом»
Олександр Остаповець. Він повідомив,
що в Компанії ведеться робота над
заміною системи оплати праці. Фахівцям Запорізької АЕС доручено підготувати проєкт, альтернативний нині діючій 25-ступеневій тарифній сітці.
Підсумовуючи роботу конференції,
делегати одноголосно констатували,

що Колективний договір ДП НАЕК
«Енергоатом» у відокремленому підрозділі «Южно-Українська АЕС» у 2019
році в основному виконано. Результати
реалізації колдоговору в масштабах
Компанії планується розглянути 18 березня. Южно-Український енергетичний комплекс на конференції в Києві
представлятимуть 22 делегати.
Без перерви з доповненням складу учасників була проведена звітна
конференція об’єднаної організації
профспілки (ЮУООП). До неї, крім
персоналу АЕС, входять медики, працівники дитсадків, військові, пенсіонери — всього 37 первинних організацій загальною чисельністю 9 тисяч
676 осіб. Її теж очолює Сергій Снітков.
Він доповів про роботу усіх комісій
профкому, озвучив кількість реалізованих путівок на оздоровлення та відпочинок, результати спортивних досягнень та благодійної діяльності
спілчан. Делегати заслухали та взяли до відома висновки ревізійної
комісії щодо фінансової діяльності
профкому, обрали нового очільника
ревкомісії. Роботу Южноукраїнської
об’єднаної профспілкової організації
одноголосно визнали задовільною.

• У Женеві з 17 лютого по 6 березня 2020 року проходить 67-ма сесія Комітету ООН з економічних, соціальних
та культурних прав, до якого входять 18 незалежних експертів, які здійснюють моніторинг виконання Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права.
Федерація профспілок України направила до Комітету
інформацію про порушення державою Україна прав працівників
та профспілок, визначених статтями 7, 8, 9, 10 і 11 Пакту.
20-21 лютого Комітет розглянув виконання зобов’язань,
передбачених Пактом, Україною. Перед членами комітету виступив представник Інтернаціоналу громадського обслуговування Каміло Рубіано, який поінформував їх про спроби українського уряду обмежити трудові права та гарантії.
Пан Чен, заступник голови Комітету, попросив уряд надати
пояснення щодо законопроектів, які передбачають повний
перегляд трудових відносин в Україні та матимуть величезні
наслідки для працівників. Він зазначив низьку якість наданих
урядом даних про ситуацію із зайнятістю в країні.
Комітет попросив Уряд надати додаткову інформацію щодо
законопроєктів, які можуть негативно позначитися на правах
профспілок та працівників: «Про працю» (№2708), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих
питань діяльності професійних спілок)» (№2681), «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо додаткових
підстав для звільнення» (№2584), «Про страйки та локаути»
(№2682), «Про внесення змін до деяких законів України щодо
стабілізації функціонування системи загальнообов’язкового
державного соціального страхування» (реєстр. №2275); та
деякі інші.
Під час наступної дискусії присутні на засіданні Комітету
порушили питання внутрішньо переміщених осіб в Україні,
нерівності доходів, бідності, негативного впливу умов кредитування МВФ, корупції та захисту її викривачів.
• 19 лютого 2020 року на засіданні Кабінету Міністрів
України під час розгляду питання щодо змін до Регламенту
його роботи представник профспілок вніс пропозицію
закріпити в ньому норму про необхідність опрацювання
проектів постанов та розпоряджень КМУ у співпраці із
соціальними партнерами.
Голова ФПУ, голова СПО об’єднань профспілок Григорій
Осовий акцентував увагу урядовців, що це передбачено чинним
законодавством: законом про соціальний діалог та спеціальними законами про профспілки та організації роботодавців, а
також уже існує багаторічна практика такої співпраці.
Проте, на переконання профспілок, й у подальшому потрібні консультації не тільки щодо проектів концепцій державної
політики, а й також узгодження нормативно-правових актів
соціальної спрямованості, які приймає Уряд.
Звертаючи на це увагу, Прем’єр доручив доопрацювати
проект Регламенту Уряду з урахуванням пропозицій профспілок.
• 19 лютого 2020 року у Комітеті Верховної Ради
України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відбулися слухання на тему: «Сучасний стан українських профспілок. Потреба у перезавантаженні соціального/публічного діалогу».
Участь у них взяли лідери та фахівці ФПУ, всеукраїнських
профспілок, зокрема Атомпрофспілки, та первинок.
У проекті Рекомендацій слухань було зазначено про необхідність прискорення підготовки та розгляду у парламенті законопроєктів про профспілки та про страйки. Проте Голова
Федерації профспілок України, голова СПО об’єднань профспілок Григорій Осовий запропонував інше — створити робочу
групу для доопрацювання законопроекту №2681 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих
питань діяльності професійних спілок)» за участю профспілок й
з урахуванням їх пропозицій, щоб законопроект набув підтримки тих, кого він безпосередньо стосується.
На це було отримано згоду голови Комітету Галини
Третьякової.
Олексій КОРЕЦЬКИЙ,
прес-центр ФПУ
ГЕНЕРАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО

Виробнича практика студентів
Одеського політеху
Для 11 студентів Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ), що навчаються за тристоронніми угодами, 21 лютого завершилася виробнича
практика на Южно-Українській АЕС. Це було їх перше
знайомство з підприємством, куди вони планують працевлаштуватися вже через кілька років. Навички роботи
майбутні енергетики отримували у реакторних та турбінних цехах ВП ЮУАЕС.
Цільовою підготовкою електростанції уважно стекадрів Южно-Українська АЕС жать за успішністю майбутніх
займається понад 20 років. енергетиків. Найкращі отриМайбутніх спеціалістів нав- мують стипендію від НАЕК
чають за такими напрямами, «Енергоатом».
як «Атомна енергетика», «АвАндрій Столярчук теж кільтоматизоване управління тех- ка років тому проходив пракнологічними процесами», тику на АЕС, а потім прийшов
«Електричні станції», «Метро- сюди на роботу за умовами
логія», «Спеціалізовані ком- тристоронньої угоди. У 2017
п’ютерні системи» та ін. Сту- році випускника профільного
дент ОНПУ Андрій Москаленко, вишу взяли машиністом-обякий проходить практику у хідником до турбінного цеху
турбінному цеху №2, зазна- №2. Нині він уже працює інчає: «Особисто я обирав про- женером-технологом. Молофесію свідомо. На Южно- дого спеціаліста регулярно
Українській АЕС працюють мої призначають наставником для
батьки, обидва дідусі, тож практикантів. «Пояснити стувирішив піти родинною стеж- дентам, як працює обладнанкою. На відміну від багатьох ня, ознайомити з посадовими
однокурсників уже зараз мо- обов’язками та технічною дожу складати плани на мабут- кументацією необхідно, але чи
нє, адже тристороння угода не найважливішим є мотиву«АЕС-ЗВО-Студент» є гаранті- вати на хороше навчання. Тоді
єю працевлаштування на під- після закінчення вишу на підприємство. Нині стабільність приємство будуть приходити
багато чого вартує».
обізнані та добре підготовлеАби гарантовано працев- ні молоді спеціалісти», — каже
лаштуватися на АЕС після Андрій Столярчук.
отримання вищої освіти, стуПротягом минулого року
денту необхідно виконати Южно-Українська АЕС припевні умови. Найперше — не йняла на практику понад 180
пропускати пари, прагнути студентів, які отримують освідо знань та тримати від- ту у профільних навчальних
повідний бал за семестр. В закладах. Не меншу кількість
управлінні кадрів атомної очікують і у 2020-му.

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

27 лютого 2020 року
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ЗВІТ ОРГАНІЗАЦІЇ МОЛОДІ ППО РАЕС

Вектор на розвиток
Звітна конференція організації молоді ППО ВП РАЕС
відбулася 18 лютого. Участь у роботі конференції взяли
т.в.о. генерального директора Сергій Куроєдов, голова
первинної профспілкової організації Іван Мельник, 65
делегатів з різних структурних підрозділів підприємства. Про роботу у 2019 році прозвітував голова організації молоді Євгеній Бураков.
Минулого року органі- реалізовано багато спортивзація молоді провела низ- них, культмасових ініціатив.
ку заходів, спрямованих на Зокрема, торік вперше відзростання науково-техніч- бувся Благодійний фестиного потенціалу молоді, під- валь спорту, а до вже улюбвищення кваліфікації моло- леного зимового Забігу до
дих працівників, організацію Дня Святого Миколая долудозвілля працівників РАЕС та чилися майже 500 осіб.
членів їхніх сімей, залучення
Активісти організації модо занять спортом широко- лоді брали участь у таких
го кола осіб, популяризацію проєктах, як «Ядерна школа
здорового способу життя, РАЕС» та «Літня ядерна шкопрофорієнтаційну роботу, ла» НАЕК «Енергоатом», долупідвищення іміджу атомної чились до першого у Вараші
енергетики загалом та Рів- фестивалю Energy Art Fest.
ненської АЕС зокрема.
Традиційно масштабни«Одним з основних на- ми стали етапи Кубка Рівпрямів роботи організації ненської АЕС «РАЕС CUP
молоді є професійний роз- 2019»: перший у місті навиток молодих працівників півмарафон «Забіг під грата розкриття їх наукового дирнями», крос-кантрійна
потенціалу, підвищення рів- велогонка для дітей і доня знань, — підкреслив Єв- рослих «Перегони на Хогеній Бураков. — З цією ме- мецькій», веломарафон «100
тою проводяться конкурси ВЕЛОwatt», єдиний в обласпрофесійної майстерності ті турнір з триатлону «Enerта наукових доповідей». На- gy Sprint Triathlon». Загалом
гадаємо, що торік на галу- учасниками заходів Кубка
зевому конкурсі профмайс- стали майже 1000 осіб з різтерності серед молоді них куточків нашої країни.
«Енергоатома» працівники
Проводилися й інші
РАЕС посіли шість призо- спортивні і не тільки спорвих місць та призове місце тивні заходи: турнір з тенісу
на конкурсі наукових допо- «РАЕС OPEN», Кубок Білого
відей. Крім того, вперше озера з пляжного футболу
конкурси професійної майс- на призи голови профкому,
терності серед молодих інтерактивний конкурс крапрацівників були проведені у си «Міс РАЕС», інтелектуальРЦ-1 та ТЦ-1.
на гра «Брейн-ринг».
Активно велася шефсьПротягом року організака, благодійна робота, було ція молоді брала активну

участь у заходах Організації молоді Атомпрофспілки
(ОМА). Команда «Перли з
Полісся» посіла 1-ше місце
на 14-му конкурсі КВН у Кропивницькому, спортивна команда організації молоді
стала четвертою на 17-й
Спартакіаді ОМА в Енергодарі, представники РАЕС
здобули сім призових місць
на 5-му Фотоконкурсі ОМА,
молодіжні делегації брали
участь у Колегіумах Атомпрофспілки та Форумі Організації молоді Атомпрофспілки.
Члени організації молоді беруть активну участь у
роботі постійних комісій
профкому, у тому числі колодоговірній. Співпрацюють
із керівництвом станції та
профспілки у багатьох питаннях, які стосуються гідного життя та праці молодого
працівника у сучасних реаліях. Члени Ради та актив
організації брали участь у
акціях протесту та впевнено
говорили про ті питання, які
хвилюють молодь та увесь
колектив.
Важливою і масштабною була інформаційна підтримка усіх заходів організації молоді. Проводились
інформаційні брифінги, велися прямі трансляції на сторінці у Фейсбук, готувалися
оригінальні логотипи заходів, афіші, дизайни нагород,
організовувалися флешмоби, конкурси та розіграші.
Всі події висвітлювались у
соцмережах та ЗМІ.
Як повідомив Євгеній
Бураков, уже відкрито реєст-

рацію на всі етапи Кубка
Рівненської АЕС, у тому числі
і на перший у Вараші марафон. Триває прийом заявок
на участь у конкурсі наукових доповідей серед молодих працівників (відбудеться
16-17 квітня).
Анонсував голова організації молоді і нові напрями
шефської, профорієнтаційної роботи, а також проведення на майданчику РАЕС
конкурсу профмайстерності
НАЕК «Енергоатом» і творчого форуму ОМА та в його
рамках 15-го конкурсу КВН.
Організація молоді планує
активізувати свою роботу в
опрацюванні колективного
договору в частині роботи з
молоддю й надалі брати
участь в обговоренні актуальних питань із керівництвом станції та профспілки.

«Ми будемо тримати
марку та вектор на розвиток рідного підприємства, профспілки, особистий,
розвиток Компанії та галузі
загалом», — підкреслив Євгеній Бураков. Від усієї організації молоді подякував
за підтримку адміністрації
та первинній профспілковій
організації РАЕС, первинній профспілковій організації НАЕК «Енергоатом»,
Атомпрофспілці та ОМА, Українському ядерному товариству. Особлива подяка —
колективу Рівненської АЕС.
«Для кожної людини
важливою є потреба у соціумі, спілкування. Сьогодні соціальне життя нашого підприємства дуже активне.
Наші працівники, за бажанням, мають багато можливостей реалізувати себе.

Значну роль відіграють у
цьому заходи, які проводить
організація молоді», — сказав т.в.о. генерального директора РАЕС Сергій Куроєдов.
«Молодіжна політика
профспілки реалізується через діяльність організації
молоді. Ми підтримували і
будемо підтримувати молодіжні ініціативи», — підкреслив голова профспілкового
комітету Іван Мельник.
Конференція одноголосно визнала роботу організації молоді задовільною
та погодила напрями роботи
на 2020 рік, а також затвердила зміни у складі Ради
організації молоді.
Іванна КОВБ
Фото
Надії ТИМОФЄЄНКО,
Юлії КУЛАЄВОЇ

ДІЄВА СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СПІЛЧАН

Медичне страхування: зміни на краще
У 2020 році в НАЕК «Енергоатом» до переліку пільг та соціальних гарантій для персоналу додалася ще одна — добровільне
медичне страхування (ДМС). Згідно зі спільним рішенням адміністрації та профспілкового комітету кожному працівникові виділено
цільову матеріальну допомогу для оплати страхового полісу.
Цього року вона становить 7 тисяч гривень, що у більшості випадків повністю покриває витрати на річний внесок за програмами
преміум-класу. Застрахованим необхідно було лише сплатити
податок, а це приблизно півтори тисячі гривень. На ЮУАЕС медичне страхування практикують уже чверть століття. Тепер цей досвід
поширено в цілому в НАЕК «Енергоатом». Що змінилося з новими
підходами до ДМС і як відпрацювали страхові компанії минулого
року — розповідає начальник відділу охорони здоров’я ЮУАЕС
Галина ХМІЛЄВСЬКА.
У випадку дороговартісного
лікування тяжких захворювань, які
не покривались лімітами, передбаченими у договорах ДМС, застрахованим працівникам надавалась матеріальна допомога на
лікування за рахунок коштів адміністрації (1 млн 200 тис. грн),
профкому ВП ЮУАЕС і профкому
ДП НАЕК «Енергоатом» (разом 2
млн 263 тис. 547 грн).
За ініціативою ППО ДП НАЕК
«Енергоатом» та дієвої підтримки
виконавчої дирекції з персоналу
ДП НАЕК «Енергоатом» досвід
роботи ВП ЮУАЕС з ДМС було
вирішено поширити в рамках
Енергокомпанії. Ухвалене спільне
рішення від 25.11.2019 №2097
Добровільне медичне страху- «Про організацію у ДП НАЕК
вання діє у ВП ЮУАЕС з 1995 року. «Енергоатом» ДМС на 2020 рік на
Протягом останніх трьох років умовах компенсації (повної/часткількість застрахованих варіюва- кової) страхового платежу ролася на рівні 70%. Адміністрація ботодавцем шляхом надання
підприємства стимулювала пра- матеріальної допомоги». Розмір
цівників укладати договори ДМС і матеріальної допомоги визначевиділяла цільову матеріальну до- ний на рівні страхового внеску, але
помогу. Її розмір у попередні роки не більше 7 тис. грн на рік. Це
покривав приблизно 20% вартості майже стовідсоткова компенсація
страхового полісу.
річного страхового платежу, що
Минулого року 4895 (71,8%) беззаперечно стало суттєвим попрацівників АЕС уклали договори кращенням умов страхування для
зі страховими компаніями. Збере- персоналу.
ження свого здоров’я вони довіУ ВП ЮУАЕС на виконання
рили перевіреним роками компа- цього спільного рішення для якісніям: «Страховій Групі «ТАС», СК ного формування реєстру праців«Альфа страхування», СК «Євроінс ників, які уклали договори ДМС та
Україна», СК «PZU Україна». Про- написали заяви на надання матетягом 2019 року полісом ско- ріальної допомоги, службою інристалося 72% застрахованих. формаційних технологій спільно з
Узагальнений аналіз витрат стра- відділом охорони здоров’я було
хових компаній по ДМС такий: оперативно розроблене та впронадання амбулаторно-поліклініч- ваджене програмне забезпечення
ної допомоги — 57%; лікування в (модуль «Страхування») в автостаціонарі — 25%; стоматологічна матизованій системі «Управління
допомога — 4%; швидка медична персоналом». Це дозволило якісдопомога — 1,4%; відшкодування но провести облік персоналу, який
витрат на лікування в інших ЛПЗ — уклав договори ДМС зі страхо12,6%.
вими компаніями, сформувати

реєстр працівників для надання
матеріальної допомоги. Вказані
заходи дали змогу в стислий термін (протягом місяця) ефективно
провести кампанію з ДМС у ВП
ЮУАЕС. З 01.01.2020 договори
ДМС вступили в дію. Працівники
отримали на руки поліси та користуються необхідною медичною
допомогою. Всім, хто уклав договори ДМС-2020, нарахована
матеріальна допомога у розмірі
страхового внеску (але не більше
7 тис. грн), ці внески утримані та
перераховані у відповідні компанії.
Нові підходи до організації
ДМС у ДП НАЕК «Енергоатом»
дозволили збільшити відсоток
застрахованих у ВП ЮУАЕС з
71,8% до 90,3%. У 2020 році свої
послуги працівникам ВП ЮУАЕС,
як і в попередні роки, на рівній конкурентній основі, пропонували чотири страхові компанії. Кожен
обирав для себе найбільш прийнятну компанію та програму
страхування. Лідером з надання
послуг у сегменті ДМС на 2020 рік
стала страхова компанія «ТАС» — її
обрали майже 50% застрахованих, три інші компанії: СК «Альфа
страхування», СК «Євроінс Україна», СК «PZU Україна» набрали
приблизно рівну кількість клієнтів
— по 16-18%. Додатковим бонусом для працівників АЕС є надана
СК можливість застрахувати членів сім’ї на умовах корпоративного
страхування. Цим скористалось
1250 членів сімей працівників
ЮУАЕС.
Попереду кропітка робота з
супроводу процесу ДМС: щоквартальний моніторинг виконан-

ня умов страхування, аналіз результатів; робота зі зверненнями
застрахованих; надання матеріальної допомоги застрахованим,
якщо ліміти, передбачені полісом,
вичерпані, а витрати на лікування тяжкого захворювання значно
їх перевищують; якщо захворювання не є страховим випадком;
у випадку часткової компенсації
вартості лікування страховою компанією тощо.
Для удосконалення роботи з
надання матеріальної допомоги
на лікування, з урахуванням основних положень спільного рішення від 25.11.2019 №2097, ВП
ЮУАЕС надала на розгляд «Пропозиції щодо змін та доповнень до
Колективного договору ДП НАЕК
«Енергоатом» на 2020 рік в частині
внесення змін та доповнень до
«Положення про надання матеріальної допомоги працівникам ДП
НАЕК «Енергоатом».
ДМС на сьогодні — це надана
працівнику можливість своєчасно
та в достатньому обсязі забезпечити лікування гострих хвороб та
при загостреннях хронічних захворювань. А головне, що ДМС у поєднанні з матеріальною допомогою на лікування від адміністрації
та профспілкового комітету, а
також із залученням власних коштів працівника — це значно вищий
рівень забезпечення можливості
проведення дороговартісного лікування працівників у разі тяжкого
захворювання (у тому числі, оперативного втручання).
Галина ХМІЛЄВСЬКА,
начальник відділу
охорони здоров’я ВП ЮУАЕС

Існування профспілкового руху в Україні — це ознака рівня цивілізованості держави

Обрали «Уніку»
Уже з 15 лютого 2020 року працівники
Хмельницької АЕС, які виявили бажання
застрахувати своє здоров’я в компанії
«Уніка», отримуватимуть зареєстровані
договори і за потреби можуть скористатися
медичними послугами, які надаватиме
страхова фірма.
За ініціативою профспілкового комітету ППО
ДП НАЕК «Енергоатом» працівникам галузі було
запропоновано добровільне медичне страхування. Згідно зі спільним рішенням адміністрації та профспілкового комітету, кожен працівник отримає компенсацію у розмірі річного
внеску за страховий поліс, але не більше 7 тисяч
гривень.
Найбільше енергопідприємство Хмельниччини, яке у своїй діяльності дотримується високих експлуатаційних стандартів у галузі ядерної
та радіаційної безпеки, є лідером і у сфері соціальних гарантій своїм працівникам. Хмельницька атомна електростанція — одна із небагатьох
не тільки в області, а й в Україні установ, де
кожен працюючий забезпечений повним соціальним пакетом. Найближчим часом сюди буде
входити не лише гарантована відпустка, оплата
лікарняних, оздоровлення, а також добровільне
медичне страхування атомників за рахунок підприємства.
Усе це, насамперед, має спростити життя
людини, яка захворіла, і допомогти їй уникнути
певних проблем та незручностей, які виникають
під час процесу лікування. Адже нині в Україні
прийнято низку нормативних документів, які
значно змінили схему надання медичної допомоги населенню. Наразі більшість медичних
закладів уже розробили і прийняли прейскурант
платних медичних послуг.
У цивілізованому світі уже багато років
поспіль діє страхова медицина, де кожний пацієнт має поліс медичного страхування, який
покриває витрати на лікування та в якому чітко
прописано схему надання послуг.
За словами заступника генерального
директора Хмельницької АЕС з кадрів та соціального розвитку Віктора Демидюка, колектив
атомників давно та неодноразово ставив питання перед адміністрацією про необхідність запровадження медичного страхування.
«У попередні роки, аби ввести таку соціальну
пільгу, не вистачало коштів. Наразі ж, коли
«Енергоатом» почав працювати в умовах нового
ринку електроенергії, такі кошти ми змогли
акумулювати завдяки домовленості між профспілковою організацією Енергокомпанії та
очільником Компанії. Проведено значну роз’яснювальну роботу серед персоналу щодо необхідності медичного страхування. Як результат —
3156 працівників енергопідприємства будуть
мати потужну соціальну захищеність з 15 лютого
2020 року», — розповів Віктор Демидюк.
Що стосується вибору страховика, то ППО
ДП НАЕК «Енергоатом» провела моніторинг
серед відповідних компаній на ринку медичних
послуг і обрала австрійську «Уніку».
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ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ТА ІМІДЖЕВИЙ ПРОЄКТ МЕДІЙНИКІВ

Cтворено абетку електростанції
Фахівці прес-центру Управління інформації та зв’язків з громадськістю
РАЕС Вікторія Леонова, Юлія Кулаєва,
Вікторія Шейкіна, Надія Тимофєєнко
створили абетку термінів Рівненської
АЕС — #Абетка_РАЕС.
Надихнула медійників РАЕС на створення власного унікального контенту нещодавно розроблена Офісом реформ Кабінету
Міністрів України та командою DIXI Group
«Абетка енергетичної реформи».
Кожна літера абетки РАЕС відповідає
певному унікальному поняттю, явищу, що
вирізняє Рівненську АЕС поміж іншими
атомними електростанціями України та у
сучасному просторі атомної енергетики.

Завдяки прийому візуалізації можна
легко запам’ятати поняття та терміни:
«АСКРС», «Зона спостереження», «КПРАВ»,
«Щити управління» та інше. А коротке пояснення їх значення робить абетку РАЕС ще й
своєрідним просвітницьким та іміджевим
проєктом. Автори не наполягають на статичності проєкту, адже абетку РАЕС можна створювати за різними тематиками, наприклад, у
розрізі освітнього проєкту підприємства
«Ядерна школа» чи виключно на екологічну
тематику. Більше того, розробники абетки
РАЕС пропонують долучитися до проєкту
кожному охочому, запропонувавши власний
варіант термінів до кожної літери. Тож автори
відкриті для діалогу та ініціатив.

Зокрема, передовою ідеєю у розробці
абетки РАЕС була її інтерактивність. Тобто
автори намагалися зробити її доступною
якомога ширшій аудиторії та представили її в
електронному варіанті на інформаційних
платформах електростанції у соцмережах:

@Informatom (Facebook) та @Rnpp_atom
(Instagram). Також розглядається можливість презентувати проєкт і у друкованому
вигляді.
Вікторія ШЕЙКІНА,
кореспондент прес-центру РАЕС

АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА І МИ

СПОРТИВНА СЛАВА ХАЕС

Стартував конкурс дитячої творчості
На Хмельницькій АЕС стартував конкурс дитячої творчості
«Атомна енергетика і ми», який започатковано у 1994 році. З 2006
року конкурс набув статусу регіонального. Спробувати свої творчі
можливості, взявши участь у конкурсі, можуть не тільки діти з
міста енергетиків, а й молодь регіону розташування атомної станції Хмельницької і Рівненської областей.
Конкурс проводиться за трьома напрямами: наукових робіт (рефератів), художньої дитячої творчості та конкурс журналістських робіт.

Переможці відзначаються преміями, а кращі роботи беруть участь у
Всеукраїнському дитячо-юнацькому конкурсі, який проводить ДП НАЕК
«Енергоатом».
Передує конкурсу наукових робіт проведення занять виїзного
факультативу «Вступ в атомну енергетику», який значно розширив свою
географію. У цьому навчальному році фахівці Хмельницької АЕС презентували лекції про ХАЕС та перспективи розвитку атомної енергетики, світові тенденції розвитку ядерної енергетики, організацію виробництва електроенергії, основи радіаційної та екологічної безпеки для
молоді Славути, Острога, Славутського та Шепетівського районів.

ЯДЕРНА ШКОЛА РАЕС

Для свідомого професійного вибору
У рамках третьої «Ядерної
школи РАЕС» на Рівненській
АЕС пройшли стажування понад 60 учнів загальноосвітніх
навчальних закладів та профтехучилища м. Вараш.
Поряд з виробничими процесами на Рівненській АЕС триває
навчальний рік для учасників проєкту «Ядерна школа РАЕС». Черговим етапом реалізації проєкту
стало стажування 67 школярів з
м. Вараш та учнів ПТУ РАЕС на робочих місцях працівників експлуатаційних підрозділів і керівництва
електростанції. Упродовж чотирьох днів старшокласники та учні профтехучилища освоювали
ази різних професій атомно-енергетичної галузі. Зокрема, майже
всі підлітки за результатами анкетування та ПФО спробували себе
у ролі керівників основних структурних підрозділів Рівненської
АЕС.
Одинадцятикласник Вараської ЗОШ №1 Даніїл Ошурко радіє отриманому досвіду, адже не
кожен у свої 17 може похвалитися робочим днем «на посаді» генерального директора атомної
електростанції. Разом із т.в.о.
керівника РАЕС Сергієм Куроєдовим юнак побував на ранковій
селекторній нараді, засіданні Еко-

номічної ради, тендерного комітету, технічних нарадах з модернізації енергоблоків №№1, 2 та
щодо проведення робіт у рамках
заходів з впровадження технології
«Holtec» на РАЕС. Також старшокласник відвідав гідротехнічні споруди і блочну насосну станцію
«малих» енергоблоків.
«Про те, що потраплю на
стажування до генерального директора РАЕС, я дізнався буквально за день, тому цій нагоді був
невимовно радий. За ці пів дня я
почерпнув багато нової інформації про роботу ядерного об’єкта,
ознайомився з обов’язками очільника підприємства, поспілкувався
на різні теми. Розпочали ми день з
виконання завдань з англійської
мови, зокрема, Сергій Вікторович
розповів про важливість вивчення іноземної мови, — розповідає
Даніїл Ошурко. — Я зрозумів, що
ця посада потребує великої відповідальності — за всі процеси
діяльності, за багатотисячний колектив. До того ж це неймовірно
клопітка робота з дуже навантаженим графіком. Ядерна школа —
це крутий та унікальний проєкт,
який сприяє саморозвитку та
допомагає визначитись з майбутньою професією. Сьогодні я ще
раз переконався, що своє май-

Медальний врожай

бутнє я планую пов’язати саме з
технічною спеціальністю».
Захоплюючим стало стажування на РАЕС і для дев’ятикласниці Вараської ЗОШ №3 Вікторії
Клімук, яка побувала у редакції
телебачення та радіомовлення
управління інформації та зв'язків з
громадськістю. Зокрема екскурсію телестудією для дівчини провів начальник УІтаЗГ Петро Кратік.
«Мене завжди цікавила тема
журналістики. Я зраділа, адже не
кожного дня випадає нагода побачити телевізійну «кухню». Була
здивована тим, що сама студія

сучасна та містить новітнє устаткування. Дуже вдячна за цей досвід та знання. Я остаточно ще не
визначилась щодо майбутньої
спеціальності, проте, впевнена,
це буде гуманітарний напрям,
можливо, юридична журналістика, — ділиться Вікторія Клімук. —
Упродовж чотирьох місяців Ядерної школи я здобула безліч нових
знань та перспективні знайомства. Переконана, попереду нас
чекає ще багато цікавого!»
Юлія КУЛАЄВА,
кореспондент
прес-центру РАЕС

Відразу три нагороди виборов
тренер КДЮСШ ППО Хмельницької АЕС Анатолій Олійник на ХІІ
Балтійському відкритому чемпіонаті з плавання «RIGA AMBER
CAP 2020». У складі збірної команди «Енергоатома» плавець із
міста Нетішина завоював «золото» на дистанції 50 метрів батерфляєм. На дистанції 100 та
200 метрів цим же стилем став
другим.
Загалом до трьох сотень спортсменів із одинадцяти країн світу
взяли участь у цих змаганнях. Врожайним став Балтійський чемпіонат
для плавців команди «Енергоатома»,
на рахунку яких 17 медалей різного
ґатунку.
Участь у чемпіонаті відбулася за
сприяння та підтримки профспілкового комітету ДП НАЕК «Енергоатом», де плавці показали достойні
результати, гідно представивши потужну енергетичну Компанію зокрема та Україну загалом.

ЗА ДОСЛІДЖЕННЯМ УЧЕНИХ

Чорнобильські гриби поглинають радіацію.
На їх основі можна розробляти ліки
Стіни покинутого енергоблока Чорнобильської АЕС з часом покрилися чорною
пліснявою. Вперше вона була описана
через 5 років після аварії — у 1991 році, а
потім учені виявили, що грибкові організми здатні поглинати радіацію.
Дослідження міжнародної групи вчених
довело, що три грибки, що містять пігмент
меланін — Cladosporium sphaerospermum,
Wangiella dermatitidis і Cryptococcus neoformans — збільшували біомасу і накопичували

ацетат швидше в середовищі, де рівень
радіації був у 500 разів вищий за норму. Це
означає, що грибки перетворювали енергію
гамма-випромінювання на хімічну енергію
таким чином, як рослини за допомогою
фотосинтезу перетворюють вуглекислий газ
і хлорофіл на кисень і глюкозу.
Цей процес відомий як радіостимуляція
або радіосинтез. До дослідження долучилися фахівці NASA. Вони вважають, що
цей механізм можна використовувати для

створення засобів захисту від радіації:
сонячної або на атомних електростанціях.
Ще одне можливе застосування — накопичення енергії, що може стати біологічною
альтернативою сонячним батареям. Провідний автор дослідження Кастурі Венкатесваран (Kasthuri Venkateswaran) також
не виключає, що радіосинтез може бути
корисний для захисту здорових тканин від
іонізуючої радіації при радіотерапії. Крім
того, явище цікаве для астробіології як
показник пристосованості життя до екстремальних умов існування.
Вчені NASA планують поставити на борту
МКС експеримент з чорнобильським гриб-

ком. Радіаційне випромінювання на борту
космічної станції низьке порівняно з іншими
частинами космосу, але воно високе порівняно з поверхнею Землі. Вирощування грибка може відкрити нові сторони його природи
і продемонструвати можливості обробки
радіації в космічному середовищі.
За визначенням вчених, вік грибів
1 мільярд років. У сланцях канадської
Арктики вченим вдалося виявити залишки
якоїсь мікроскопічної істоти, що жила близько 900-1000 мільйонів років тому. Клітини її
синтезували хітин, який, як відомо, крім членистоногих і деяких інших безхребетних, є
ще й у грибах.

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