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ОФІЦІЙНО

Чорнобиль — зона підвищеної соціальної відповідальності
Голова Атомпрофспілки України Валерій
Матов надіслав 24 березня 2020 року на
адресу т.в.о. Голови ДАЗВ України Катерини
Павлової офіційного листа, в якому наголошується, що «відповідно до статті 29 Закону
України «Про захист населення від інфекційних хвороб» з метою запобігання поширенню
на території України коронавірусу СОVID-19
та з урахуванням рішення Державної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020
р., яка класифікувала зазначену надзвичайну
ситуацію як медико-біологічну (код НС 20713
— НС, пов’язана з епідемічним спалахом
небезпечних інфекційних хвороб) на всій
території України з 12 березня 2020 року до 3
квітня 2020 року встановлено карантин.
На деяких підприємствах зони відчуження
вже прийнято накази про введення індивідуального простою — зупинення роботи, викликане
невідворотною силою для працівників підприємства, згідно зі списками, що додаються. Відповідно до цього формулювання, нарахування заробітної плати працівникам здійснюється відповідно
ЗВЕРНЕННЯ ВІД 17 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ

до пункту 4.12 Галузевої угоди між Державним
агентством України з управління зоною відчуження і Профспілкою працівників атомної енергетики
та промисловості на 2018–2020 роки у розмірі
100% тарифної ставки посадового окладу.
Атомпрофспілка вважає, що встановлення
карантину на підприємствах — це виробнича
ситуація, яка небезпечна для життя чи здоров’я
працівника або для людей, які його оточують, а
тому пов’язаний з цією ситуацією простій не з
вини працівника повинен оплачуватися відповідно до ст. 113 ч. 3 Кодексу законів про працю та
ст. 6 Закону України «Про охорону праці» у розмірі
середнього заробітку.
Пропонуємо терміново внести відповідне
доповнення до Галузевої угоди між Державним
агентством України з управління зоною відчуження і Профспілкою працівників атомної енергетики
та промисловості на 2018–2020 роки та додати
пункт 4.12.1 такого змісту:
«За час простою не з вини працівника,
пов’язаного із введенням карантину, надзвичайною ситуацією (надзвичайним станом), за ним
зберігається середній заробіток».

До теми
Зміни та доповнення
до Галузевої угоди між Державним
агентством України з управління зоною відчуження і Профспілкою працівників атомної
енергетики та промисловості України на
2018–2020 роки
Сторони, що уклали Галузеву угоду між
Державним агентством України з управління зоною відчуження і Профспілкою працівників атомної енергетики та промисловості України на
2018–2020 роки (далі — Угода), домовилися:
1. внести доповнення до переліку доплат
додатка №6 до Угоди, а саме:
«доплата прибиральникам службових, виробничих приміщень, які використовують у роботі дезинфікувальні засоби, а також при прибиранні туалетів — 10 відсотків місячного окладу».
Голова Профспілки
працівників атомної енергетики
та промисловості України
В.О. Матов
Т.в.о. Голови Державного
агентства України з управління
зоною відчуження
К.С. Павлова

ЗВІТНІ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НА АЕС: НОВИЙ ФОРМАТ

До колективу ДП НАЕК «Енергоатом» Держава повинна розблокувати ситуацію
Україна разом з багатьма
країнами світу впроваджує заходи проти поширення смертельно небезпечної хвороби — коронавірусу
СОVID-19. Усвідомлена відповідальність — ось що наразі є найважливішим для
кожного громадянина нашої
держави. Пам’ятаймо: лише
від нашої особистої відповідальності за жорстке дотримання рекомендацій Всесвітньої організації охорони
здоров’я та Міністерства
охорони здоров’я України
щодо мінімізації ризиків поширення коронавірусу залежить здоров’я та життя наших близьких і колег.
Атомникам ніколи не
бракувало відповідальності, адже наша повсякденна
праця міцно пов’язана з
дотриманням суворих норм
ядерної та радіаційної безпеки, без яких неможлива
надійна та безпечна експлуатації енергоблоків атомних
електростанцій. І за нинішніх
обставин кожен співробітник «Енергоатома» має не
лише на виробництві, а й у
повсякденному житті стверджувати принципи культури
безпеки, одним з постулатів якої є вищий пріоритет
безпеки.
На колектив «Енергоатома» лягає велика відповідальність за злагодженість і
оперативність у наших рішеннях та діях, які прямо
впливають на збереження
соціально-економічної стабільності в країні. Від нас,
колеги, залежить безпечна
робота стратегічних енергетичних об’єктів — атомних
електростанцій, стабільне
забезпечення електроенергією мільйонів українських
громадян, надійне енергопостачання лікарень та інших
важливих об’єктів охорони
здоров’я та інфраструктури.
Найбільша цінність Компанії — здоров’я та безпека її працівників. «Енергоатом» вживає усіх заходів
із запобігання поширенню
коронавірусу: посилено санітарно-гігієнічний та дезінфекційний режим виробничих та офісних приміщень,
запроваджено моніторинг
стану здоров’я працівників,
обмежено проведення пуб-

із заборгованістю перед Компанією

лічних заходів, здійснення
закордонних відряджень та
перебування іноземних громадян на промислових майданчиках АЕС тощо.
Колеги, закликаю вас
бути особливо обережними
щодо власного здоров’я і
надзвичайно пильними щодо свого самопочуття. Прошу Вас із відповідальністю та
розумінням поставитись до
ситуації, по можливості утриматись від відвідування
місць масового скупчення
людей, обмежити подорожі
та уникати контактів з особами, що мають ознаки
захворювання.
Уважно ознайомтеся з
інформацією про хворобу
та рекомендаціями Кабінету
міністрів України і Міністерства охорони здоров’я
України щодо мінімізації ризиків поширення коронавірусу на інтернет-сторінці:
https://covid19.com.ua/.
Переконаний, що злагоджені дії усього багатотисячного колективу Компанії
та особиста відповідальність
кожного з нас залишатимуться гарантією стабільної
роботи атомної галузі та
сприятимуть ефективному
запобіганню масовому поширенню коронавірусу в Україні.
Бережіть себе, бережіть
своїх рідних!
Т.в.о. президента
ДП НАЕК «Енергоатом»
Павло ПАВЛИШИН

На Рівненській АЕС 19 березня відбулася звітна конференція ДП НАЕК «Енергоатом» з виконання Колективного договору за 2019 рік. Зважаючи на ситуацію,
викликану карантинними заходами, запровадженими в
Україні, проходила вона у зміненому форматі — окремо
на кожному проммайданчику. Делегати ознайомилися
з матеріалами конференції та одноголосно визнали
Колективний договір ДП НАЕК «Енергоатом» у 2019 році
в цілому виконаним, погодили низку змін і доповнень до
Колективного договору на 2020 рік та внесли до проєкту
постанови свої пропозиції.
У доповіді т.в.о. прези- року); тривалий позапланодента «Енергоатома» Павла вий ремонт енергоблока №1
Павлишина про підсумки ро- ХАЕС і, як наслідок, недовиботи Енергокомпанії у 2019 робіток 3,5 млрд кВт/год.
році, з якою ознайомились електроенергії.
делегати, зазначено, що виДелегати конференції
робничі показники за звіт- розглянули спільні рішення,
ний період зросли. Протя- прийняті роботодавцем та
гом року Компанія виробила профспілковим комітетом
83,2 млрд кВт/год. електро- ДП НАЕК «Енергоатом» проенергії. Планове завдання тягом року, обговорили та
виконано на 101,8%. Частка прийняли за основу проєкт
АЕС у загальному виробниц- постанови трудового колектві електроенергії в Україні тиву. У свою чергу атомники
2019 року становила 54,1%, доповнили постанову пункщо на 1% більше, ніж за том «Доручити адміністрації
попередній рік.
та профспілковому комітету
Економічні умови та ДП НАЕК «Енергоатом» підвнутрішньополітичну ситуа- готувати звернення до Прецію, в яких довелося працю- зидента та Прем’єр-міністра
вати протягом звітного пе- України щодо розробки меріоду, не можна назвати ханізму погашення заборгосприятливими: низький рі- ваності перед ДП НАЕК
вень розрахунків ДП «Енер- «Енергоатом».
горинок» за відпущену
Колективний договір ДП
електроенергію (загальна НАЕК «Енергоатом» у 2019
заборгованість 11,7 млрд році делегати РАЕС визнагрн, у тому числі 3,5 млрд грн ли в цілому виконаним. Адза перше півріччя 2019 ро- міністрації Енергокомпанії
ку); недоплати за електро- та профспілковому комітету
енергію на новому ринку доручили продовжувати роелектроенергії (2,9 млрд боту щодо підвищення зарогрн дебіторська заборгова- бітної плати працівників АЕС
ність ДП «Гарантований по- з метою збереження кадрокупець» лише за лютий 2020 вого потенціалу і підвищен-

ня престижності роботи в
галузі для дотримання безпечної експлуатації атомних
енергоблоків України.
Протоколи проведеної у
відокремленому підрозділі
«Рівненська АЕС» конфе-

ренції направлені до дирекції з персоналу ДП НАЕК
«Енергоатом», після чого
буде сформована остаточна
єдина постанова конференції трудового колективу ДП
НАЕК «Енергоатом».

Соціальна безпека — невід’ємна складова ядерної безпеки,
основа престижності та стабільного майбутнього галузі
На ЮУАЕС 19 березня відбулася звітна конференція з
виконання Колективного договору НАЕК «Енергоатом» за
2019 рік. Зважаючи на карантинні заходи, запроваджені в
Україні, проходила вона у зміненому форматі — окремо на
кожному проммайданчику. Доповідь т.в.о. президента
«Енергоатома» Павла Павлишина делегатам від ЮУАЕС озвучив генеральний директор відокремленого підрозділу
Енергокомпанії Володимир Лісніченко. Присутні взяли
інформацію до відома, одноголосно визнали Колективний
договір ДП НАЕК «Енергоатом» у 2019 році в цілому виконаним, погодили низку змін і доповнень до Колективного договору на 2020 рік та внесли до проєкту постанови свої пропозиції.
Незважаючи на труднощі та виклики, з якими довелося
зіткнутись, колективу атомників є чим пишатись. У літопис

Енергокомпанії 2019 року чималий внесок зробила і ЮУАЕС,
зазначив Володимир Лісніченко: «Продовжено термін експлуатації енергоблоків №1 ХАЕС та №3 ЮУАЕС. До того ж
южноукраїнські атомники першими зробили це до завершення проєктного строку. Підвищено рівень теплової потужності
енергоблоків №2 ЮУАЕС, №2 ЗАЕС та №4 РАЕС до 3045 МВт
(що дорівнює 101,5% проєктної потужності). На ЮУАЕС уже
два енергоблоки працюють з такими показниками. У грудні
2019 року енергоблок №3 Южно-Української АЕС першим
отримав дозвіл на промислову експлуатацію ядерного палива
Westinghouse. Другим енергоблоком, який працюватиме
виключно на паливі Westinghouse, стане енергоблок №5 Запорізької АЕС».
(Закінчення на 2-й стор.)

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

http://www.atomprofspilka.info

2

2 квітня 2020 року

№12-13 (1007-1008)

ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»: НАЙБІЛЬША ЦІННІСТЬ — ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКА ПРАЦІВНИКІВ КОМПАНІЇ

Триває впровадження карантинних заходів
РАЕС: Аналіз ситуації та визначення необхідних додаткових дій
На РАЕС штаб з проведення карантинних заходів для запобігання захворюваності на COVID-19 щоденно робить аналіз ситуації та
визначає необхідні додаткові дії, спрямовані на забезпечення
виконання підприємством основного завдання — безпечного
виробництва електричної та теплової енергії.
За інформацією заступника
Незважаючи на проведення
голови штабу — головного інспек- планово-попереджувального ретора РАЕС Юрія Павлова, для монту блока №2 та необхідність
попередження нерозповсюджен- виконання низки робіт працівниня інфекції на підприємстві вико- ками підрядних організацій, із 450
нується низка заходів за трьома підрядників залишено майже 100
основними напрямами: макси- осіб.
мально можливе переведення
Проводиться робота з персоперсоналу на роботу вдома; мак- налом щодо обмеження спілкусимально можлива ізоляція опе- вання у місцях скупчення людей:
ративного персоналу; впровад- автобусах, їдальнях, ліфтах тощо.
ження всіх можливих заходів З метою мінімізації скупчення лющодо зменшення контактів між дей змінено графік обідньої перерперсоналом.
ви та графік роботи їдалень. ЗдійсСтаном на 30 березня на ро- нюється обробка дезінфікуючими
боту вдома переведено 1437 осіб, розчинами салонів транспортних
на карантині вдома перебуває 93 засобів, на робочих місцях — засоособи, у відпустках — 852 особи.
бів зв’язку, персональних комп’юПісля закінчення відпусток терів та іншої оргтехніки.
частина персоналу також перехоУсі наради на РАЕС відбудить на дистанційний режим ваються в дистанційному (селекроботи. У разі повернення пра- торному) режимі. Призупинено
цівника з-за кордону допуск на навчання персоналу в навчальностанцію здійснюється тільки після тренувальному центрі та на робозавершення 14-денного періоду чих місцях.
самоізоляції з моменту перетину
Вікторія ЛЕОНОВА,
кордону.
начальник прес-центру РАЕС

ЮУАЕС: максимальний захист персоналу
На Южно-Українському енергокомплексі вживають максимально можливих
заходів для збереження здоров’я та працездатності персоналу, що забезпечує
безпечну та надійну роботу підприємства,
яке генерує до 10% електроенергії в
Україні.
Для запобігання поширенню коронавірусу серед працівників ВП ЮУАЕС і взаємодії з
органами місцевого самоврядування та
іншими закладами, задіяними в проведенні
карантинних і протиепідемічних заходів у
місті-супутнику атомної станції, на підприємстві створено штаб під головуванням генерального директора Володимира Лісніченка.

Обмежено проведення публічних заходів
за участю іноземних громадян та службові відрядження працівників ВП ЮУАЕС. Заборонено масові заходи та відрядження до країн і
регіонів з високими ризиками захворювання,
а також відвідування іноземцями контрольованої зони та публічні заходи на промисловому майданчику атомної станції, максимально
обмежено перебування тут представників підрядних організацій. Забезпечено моніторинг
стану здоров’я персоналу. Посилено санітарно-гігієнічний і дезінфекційний режими приміщень. Вжито заходів для розосередження
кількості працівників під час доставки на роботу та післязмінного переїзду до міста-супутни-

ка. На період карантину частину працівників
переведено на інші графіки роботи, зокрема
дистанційний.
Роботу з проведення карантинних і протиепідемічних заходів скоординовано з міськдержадміністрацією Южноукраїнська. Згідно
з рішенням Кабінету Міністрів України в місті
енергетиків введено жорсткий карантин. З 20
березня обмежено в’їзд та виїзд населення
з/до населеного пункту. Запроваджується
режим перепусток. Містом і на виїздах з нього
здійснюється пішохідне та автомобільне
патрулювання нарядами поліції.
Адміністрація ВП ЮУАЕС сподівається,
що комплекс вжитих заходів дозволить запобігти масовому розповсюдженню інфекційного фактора серед персоналу підприємства
та мешканців його міста-супутника.

ЗАЕС: мінімізація ризиків поширення коронавірусу
З метою запобігання поширенню COVID-19 на Запорізькій
АЕС триває введення в дію профілактичних, протиепідемічних
та санітарно-гігієнічних заходів. Для забезпечення стабільної та
безпечної роботи атомної станції керівництво ВП ЗАЕС запроваджує низку нових запобіжних заходів для мінімізації ризиків
розповсюдження коронавірусу.
З 24 березня на період транспортування та пересуванкарантину критично важливий ня до робочих місць.
персонал ВП ЗАЕС переведено
З метою забезпечення перна особливий режим роботи і соналу ВП ЗАЕС захисними масвідпочинку. Для збереження ками дільниця з ремонту спецздоров’я та працездатності одягу станції розпочала виготовначальники змін атомної станції, лення ватно-марлевих пов’язок.
персонал, робочі місця якого
На станції діє посилений
розташовані на блочних щитах санітарно-гігієнічний та дезінуправління енергоблоків, цент- фекційний режим виробничих та
ральному щиті управління, пере- офісних приміщень, харчоблоків,
ведено в режим повної ізоляції.
контрольно-пропускних пунктів,
Вжито всіх необхідних захо- а також автотранспорту.
дів для забезпечення цілодобоМедпрацівниками відділу охового проживання, харчування, рони здоров’я Запорізької АЕС
проведення передзмінного ме- ретельно проводиться переддичного огляду, перевезення цієї змінна дистанційна термометрія
категорії персоналу.
персоналу. На прохідних №1 та
Також вжито заходів для міні- №2, в харчоблоках встановлено
мізації контактів критично важ- засоби для дезінфекції рук.
ливого персоналу, розроблено
Вжито заходів для розосеспеціальні маршрути для його редження кількості працівників

під час доставки на роботу, перетину контрольно-пропускних
пунктів, післязмінного переїзду
до міста-супутника. Для зручності та захисту персоналу станції змінено графік руху автобусів,
обмежено кількість пасажирів у
салоні.
На період карантину частину
працівників переведено на інші
графіки роботи, зокрема дистанційний.
Усі наради відбуваються в
режимі селекторних, веб- та
скайп-конференцій. Активно
впроваджується електронний
документообіг. Заборонено закордонні відрядження та відрядження всередині країни.
Таким чином до можливого
мінімуму скорочено кількість
контактів на підприємстві, що
сприяє недопущенню розповсюдження інфекції.
Також під особливим контролем співробітники станції, які перебувають у відпустках. На весь
період відпустки їхні перепуст-

ки на територію атомної станції
блокуються.
По закінченні відпустки працівники повинні надати закордонний паспорт, щоб фахівці
служби фізичного захисту мали
змогу перевірити, чи здійснювалися поїздки за межі України. Якщо закордонних подорожей не
було, перепустку розблокують.
Якщо ж співробітник перетинав
кордон України під час відпустки,
йому оформлять режим роботи
вдома на наступні 14 днів.
Після закінчення цього терміну співробітник проходить
скрінінг-обстеження у здоровпункті станції. Якщо симптомів
інфекції немає — можна приступати до роботи.
Генеральний директор Запорізької АЕС Петро Котін закликає
персонал станції, жителів міста
Енергодара бути відповідальними, турбуватися про власне
здоров’я і безпеку оточуючих,
дотримуватися умов карантинного режиму.

ХАЕС: вводяться жорсткіші
запобіжні заходи
На Хмельницькій АЕС з метою запобігання
поширенню COVID-19 запроваджено низку
профілактичних, протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів. Внесено зміни в
режим роботи працівників на період оголошеного в державі карантину. Персонал ВП ХАЕС,
що працює в нормальних умовах, максимально переведений на дистанційну роботу
вдома, що дає змогу до можливого мінімуму
скоротити кількість контактів на підприємстві
та сприяє недопущенню розповсюдження
інфекції.
На Хмельницькій АЕС створена оперативна
група, яка цілодобово моніторить епідеміологічну
обстановку, перебуває у постійному контакті з
міською владою, медико-санітарною частиною,
щоденно коригує заходи.
Посилено санітарно-гігієнічний та дезінфекційний режим виробничих та офісних приміщень,
харчоблоків, контрольно-пропускних пунктів, а
також автотранспорту станції.
Усі наради максимально переведені у режим
селекторних, впроваджено електронний документообіг основної кількості документації, заборонено відрядження. Для захисту персоналу
станції змінено графік руху автобусів, обмежено
кількість пасажирів у салоні, після кожного рейсу
проводиться санітарна обробка автотранспортних засобів. На вході на АЕС проводиться експрес-контроль температури тіла всього персоналу та дезінфекція рук. На маршрутах переходу
працівників у будівлях АЕС вжито заходів щодо зниження вірогідності розповсюдження коронавірусу.
Медперсонал, водіїв транспортного цеху та
військових в/ч Нацгвардії, залучених до доставки
та перевірки персоналу, забезпечено засобами
індивідуального захисту (ЗІЗ).
Міською радою ухвалено рішення про обмеження в’їзду сторонніх осіб на територію містасупутника ХАЕС. Місцевим відділом поліції спільно з ДСНС організовано роботу постів контролю.
Ускладнення епідеміологічної ситуації в Україні, пов’язаної з поширенням коронавірусу,
зобов’язує керівництво ВП ХАЕС вживати більш
жорстких запобіжних заходів для того, щоб забезпечити стабільну та безпечну роботу атомної
станції.
З 24 березня оперативний персонал ХАЕС
переводиться на 12-годинний режим роботи.
Визначено перелік персоналу змін блочного щита
управління, начальників змін станції для переведення в режим повної ізоляції. Вжи-ваються заходи для забезпечення цілодобового проживання,
харчування, проведення передзмінного медичного огляду, перевезення цієї категорії персоналу.
Врегульовуються питання підтримки кваліфікації
ліцензованого персоналу.
Генеральний директор Хмельницької АЕС
Андрій Козюра закликає персонал АЕС, жителів
міста-супутника бути відповідальними, дбати про
власне здоров’я і безпеку оточуючих, дотримуватися умов карантинного режиму.

ЗВІТНІ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НА АЕС: НОВИЙ ФОРМАТ

Соціальна безпека — невід’ємна складова ядерної безпеки,
основа престижності та стабільного майбутнього галузі
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
Не менш важливими, ніж організація
виробництва і розвиток Компанії, є соціальні аспекти діяльності «Енергоатома». У 2019
році забезпечено підвищення заробітної
плати на 31,5%. Це більше, ніж передбачено
пунктом 2.8. Галузевої угоди щодо підвищення рівня середньої заробітної плати з
урахуванням визначених Урядом макроекономічних показників. Фінансувались усі соціальні пільги, передбачені законодавством
та Колективним договором. Працівникам
«Енергоатома» за рахунок Компанії компенсовано витрати на укладення договорів
добровільного медичного страхування.
«Завдяки тісній співпраці адміністрації і
профспілкового комітету нам все ж вдалося
подолати негативні тенденції до зниження
заробітної плати атомників, відплив кадрів,
що спостерігалися протягом 2017–2018
років. За звітний період відбулося відчутне

підвищення рівня заробітної плати, до переліку соціальних пільг додалася компенсація на медичне страхування. До речі, на
ЮУАЕС своє здоров’я застрахували 92%
працівників. Минулого року підприємство
збільшило відрахування профспілковому
комітету, що дозволило фінансово підтримати об’єкти соцкультпобуту, щоб наші працівники більше займалися спортом, оздоровлювались та відпочивали. Як наслідок,
зросла самоокупність цих закладів», —
додав голова профспілкового комітету
ЮУАЕС Сергій Снітков.
Проте не всі пункти Колективного договору виконано в повному обсязі. Зокрема,
це стосується розділів «Охорона здоров’я»
та «Житлово-побутове обслуговування». На
житлове будівництво у 2019 році в НАЕК
«Енергоатом» планували виділити 118,4 млн
грн, проте у схваленій НКРЕКП Інвестиційній
програмі кошти на цей напрям не були
передбачені. Покращення житлових умов

працівників Компанії відбулося за рахунок
продажу на умовах безвідсоткової позики
раніше збудованих 230 квартир. Серед них
36 помешкань у Южноукраїнську.
Делегати конференції розглянули спільні
рішення, прийняті роботодавцем та профспілковим комітетом ДП НАЕК «Енергоатом»
протягом року, обговорили та прийняли за
основу проєкт постанови трудового колективу. У свою чергу, доповнили постанову
пунктом «Доручити адміністрації та профспілковому комітету ДП НАЕК «Енергоатом»
підготувати звернення до Президента та
Прем’єр-міністра України щодо розробки
механізму погашення заборгованості перед
ДП НАЕК «Енергоатом».
Колективний договір ДП НАЕК «Енергоатом» у 2019 році делегати ЮУАЕС визнали в цілому виконаним. Адміністрації
Енергокомпанії та профспілковому комітету доручили продовжувати роботу щодо
підвищення заробітної плати працівників

АЕС з метою збереження кадрового потенціалу і підвищення престижності роботи в галузі для дотримання безпечної
експлуатації атомних енергоблоків України. Спільно з ЦК Атомпрофспілки продовжувати переговорний процес з представниками влади стосовно недопущення
ухвали проєкта закону про працю №2708,
що порушує конституційні права громадян. Сприяти виконанню Інвестиційної
програми ДП НАЕК «Енергоатом» у частині
завершення будівництва житлового фонду. На пропозицію ЮУАЕС — ініціювати
звернення до МОЗ щодо приведення у відповідність на законодавчому рівні забезпечення персоналу лікувально-профілактичним харчуванням.
Першочерговими завданнями для роботодавця та профспілкового комітету конференція визначила захист в НКРЕКП тарифу
на електроенергію у розмірі, необхідному
для виконання виробничої програми та
Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом», а також для фінансування витрат на
соціальний розвиток ДП НАЕК «Енергоатом»
на 2020 рік у повному обсязі.

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

ЗВЕРНЕННЯ
Голови Федерації профспілок України
до членів профспілок, органів державної влади
і роботодавців щодо підтримки працюючих людей
Коронавірус COVID-19 —
це потужний виклик щодо
здатності Української держави, профспілок і роботодавців
спільними зусиллями реагувати на загрозу, яка поширюється усім світом.
В умовах введення карантину та встановлення обмежувальних заходів з метою
захисту здоров’я населення Федерація профспілок
продовжує працювати, організовуючи свою роботу з
урахуванням прийнятих рішень Уряду та рекомендацій Всесвітньої організації
охорони здоров’я щодо запобігання поширенню пандемії, спричиненої коронавірусом.
Верховною Радою України вже прийнято нагальні
рішення для зниження ризиків зараження великих груп
населення, вводяться податкові послаблення для бізнесу на період карантину, щоб
компенсувати його втрати,
на чому й наполягали профспілки.
Але в цій непростій ситуації ФПУ, що представляє
понад 4 млн трудящих, більшою мірою занепокоєна долею працівників, особливо
старшого віку та соціально
вразливих груп населення, які
потребують додаткових заходів їх соціального захисту під
час пандемії.
Очевидно, що на тлі падіння економіки у 2020 році
при карантинних обмеженнях
люди стануть ще біднішими.
Що важливо для людей найманої праці у такій ситуації, —
це зберегти своє здоров’я і
заробіток як єдиний засіб для
існування їх та членів їхніх
сімей.
Тому ФПУ звертається до
органів державної влади і роботодавців — використайте
всі наявні можливості, щоб:
• не допустити вивільнення працівників з підприємств, які тимчасово призупинили/скоротили виробничу
діяльність та надання послуг,
відповідно до рішень Уряду, а
також порушення гарантованих законодавством та колек-

тивними договорами прав
працівників, у разі виходу підприємства у простій;
• кожен працівник, включаючи працівників неформального сектору, тимчасових
або субпідрядних працівників,
не страждав від втрати заробітної плати чи погіршення
умов праці під час карантину;
• зберегти зв’язок працівника з робочим місцем,
перевести його на дистанційну форму роботи зі збереженням заробітної плати, і
особливо це стосується батьків, у яких є діти дошкільного
та шкільного віку;
• за бажанням працівника, він міг перейти на неповний робочий день або
оформити оплачувану відпустку, за потреби взяти
лікарняний;
• профспілкові та трудові
права були в центрі реагування на COVID, що має важливе
значення для зниження ризику для безпеки і здоров’я на
виробництві;
• були запроваджені необхідні профілактичні і захисні
заходи санітарного характеру
на підприємствах і організаціях для захисту здоров’я працівників на робочих місцях;
• медичний персонал відповідно до існуючих загроз у
повному обсязі був забезпечений засобами індивідуального захисту, а всі законодавчо прийняті рішення щодо
додаткової фінансової мотивації їхньої праці повинні невідкладно виконуватися
центральними органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування.
Від того, наскільки будуть ефективними профілактика і контроль поширення
інфекцій, залежить безпека
на робочих місцях. Уряд і роботодавці несуть відповідальність за прийняття всіх необхідних профілактичних і
захисних заходів і процедур.
Профспілкові організації мають провести інформування
працівників щодо їх зобов’язання дотримуватися встановлених процедур безпеки і
гігієни праці.

Обмеження роботи громадського транспорту є
зрозумілими, але не підготовленими, що викликає
справедливі нарікання багатьох людей. Тому в найкоротші терміни профкомам
слід налагодити взаємодію з
роботодавцем щодо забезпечення ефективного і безпечного транспортування
працівників з дому до робочого місця і з роботи додому.
Важливою стає оперативність у роботі Державної
служби зайнятості щодо постановки на облік і виплати з
першого дня фінансової допомоги вивільненим працівникам, а також Фонду соціального страхування щодо
своєчасної виплати лікарняних для придбання вкрай необхідних медпрепаратів і проведення санітарних заходів.
Міжнародний досвід боротьби з коронавірусом засвідчує, що результативність
карантинних заходів зростає
за умови дотримання трудових прав роботодавцями і
ефективного їх представництва профспілками. Ризики
для працівників зростають,
коли вони не можуть колективно діяти для їх усунення,
коли всі працівники контактують з інфікованими людьми,
не надаються відповідні засоби індивідуального захисту,
коли не проводиться самоізоляція тих, хто має симптоми
захворювання, а також коли
влада і роботодавці не залучають профспілки для розробки заходів безпеки і гігієни
праці на підприємствах і організаціях, регіональному та
державному рівнях.
Ми повинні працювати
над підвищенням обізнаності
членів профспілок, працівників щодо дотримання їхніх
прав та обов’язків під час карантину, а також вимагати
повної прозорості та своєчасного надання об’єктивної інформації щодо поширення інфекції від органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування, керівництва підприємств і організацій. Профспілкові організації повинні
взаємодіяти з відповідними
органами охорони здоров’я у
своїх населених пунктах.
Федерації профспілок
значною мірою вдалося мо-

білізували громадську думку і
разом із соціальними партнерами оперативно ініціювати
законодавчі зміни 17 березня
та урядові рішення 18 березня, щоб у відповідь на пандемію люди були поставлені
вище за прибуток. І надалі
разом з роботодавцями і органами державної влади ми
будемо працювати над запровадженням заходів пом’якшення негативного впливу і
забезпечення безпеки працівників, які перебувають на
передньому краї боротьби з
коронавірусом. Давайте не
будемо забувати, що під час
нинішньої пандемії члени наших профспілок працюють і
піклуються про всіх, ризикуючи своїм здоров’ям і безпекою, щоб стримати поширення вірусу і допомогти
захворілим.
Треба бути відвертими,
при всіх наших зусиллях
щодо реагування на коронавірус стан економіки не
дозволить без втрат пройти
цей період. Необхідна підготовка національної програми виходу з економічної
кризи, подолання наслідків
пандемії, подальшого розвитку країни.
Федерація профспілок
зараз працює над пропозиціями щодо антикризових
заходів з подолання економікою України наслідків пандемії та посилення соціального
захисту населення, що обговорюються у трудових колективах членських організацій
ФПУ. Вони розміщені на офіційному веб-порталі ФПУ
www.fpsu.org.ua.
Звертаємося до всеукраїнських профспілок і
територіальних профоб’єднань з проханням здійснювати постійний моніторинг
епідеміологічної, соціальноекономічної ситуації, акумулювати зауваження та пропозиції від членів профспілок
до антикризових заходів та
надсилати до ФПУ за адресою fpsu@fpsu.org.ua, а ті,
що потребують вирішення
на місцевому рівні, передавати органам місцевого самоврядування та державного управління.
З побажанням усім здоров’я
Голова ФПУ
Григорій ОСОВИЙ

ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛОК

Захист трудових прав працівників в умовах надзвичайної ситуації
У зв’язку з оголошенням в окремих
областях та місті Києві режиму надзвичайної ситуації протягом останніх кількох
діб на телефонну «гарячу лінію» ФПУ
надходять звернення громадян щодо
фактів примусу з боку окремих роботодавців до написання працівниками заяв
про відпустку без збереження заробітної
плати або звільнення з роботи за власним бажанням. Такі дії роботодавців є
порушенням законодавства і потребують
відповідного реагування профспілок.
При цьому слід зважити на таке.
Кодекс цивільного захисту України
визначає надзвичайну ситуацію як обстановку на окремій території чи суб'єкті господарювання на ній або водному об’єкті,
яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією,
пожежею, стихійним лихом, епідемією,
епізоотією, епіфітотією, застосуванням
засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю
або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, заподіяння значних матеріальних збитків, а також
до неможливості проживання населення
на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.
З умовами запровадження надзвичайної ситуації можна ознайомитися на
інфографіці, яку МВС розмістило на
своїй сторінці у Facebook.
З цієї інфографіки зрозуміло, що
режим надзвичайної ситуації зобов’язує
суб’єктів господарювання, розташованих на територіях запровадження
надзвичайної ситуації, зупинити свою
діяльність. У таких випадках, вирішуючи
питання щодо зайнятості персоналу на
цей час, роботодавці мають обов’язково
дотримуватися законодавства про працю. Зокрема, їм слід враховувати, що відпустка без збереження заробітної плати
відповідно до статті 26 Закону України
«Про відпустки» надається лише за зго-

дою сторін. Тобто для її оформлення роботодавцю необхідно мати особисту
заяву працівника. Примушування працівників писати таку заяву є порушенням
законодавства.
З метою захисту прав членів профспілок, у разі їх звернення про спонукання до написання заяв про безоплатні відпустки, профспілковим комітетам слід
реагувати на такі факти і вимагати від
роботодавців припинення порушення
трудового законодавства.
Також рекомендуємо профспілковим
комітетам пропонувати роботодавцям
оголошувати простій на тих підприємствах, в установах та організаціях, які
зупиняють свою роботу у зв’язку з карантином. Відповідно до статті 34 Кодексу
законів про працю України (далі —КЗпП)
простій — це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання
роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. Запровадження простою не вимагає згоди працівника. Це
питання вирішується роботодавцем за
погодженням з первинною профспілковою організацією або з представником
трудового колективу, у разі її відсутності.
Згідно з частиною третьою статті 113
КЗпП за час простою, коли виникла
виробнича ситуація, небезпечна для
життя чи здоров’я працівника або для
людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його
вини, за ним зберігатиметься середній
заробіток.
На тих підприємствах, робота на яких
не зупинятиметься на час карантину (з
безперервним циклом), профспілкові комітети мають пропонувати роботодавцям застосовувати, за можливості, дистанційну форму праці та (або) гнучкий
режим робочого часу, запроваджувати
режим роботи на умовах скороченого та
неповного робочого часу з урахуванням
вимог, визначених законодавством, а також максимально надавати сприяння реа-

лізації права працівників на отримання,
на їх прохання, оплачуваних відпусток.
Також важливо вимагати від роботодавця безоплатного забезпечення працівників, які залишатимуться на роботі,
засобами індивідуального та колективного захисту, зокрема, захисними масками та рукавичками, мийними та
знешкоджувальними, антисептичними
та дезінфікуючими засобами, поінформувати працівників про необхідні профілактичні заходи, організувати максимально безпечну доставку працівників до
місця роботи та у зворотному напрямку
тощо.
Принагідно інформуємо, що згідно з
підпунктом 4 пункту 2 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України,
спрямованих на запобігання виникненню
і поширенню коронавірусної хвороби
(COVID-19)» від 17 березня 2020 року
№530-IX на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) проведення органами
Державної служби України з питань праці
(Держпраці) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності заборонено. У зв’язку із ситуацією, що склалася,
на жаль, не проводяться також і позапланові заходи нагляду (контролю).
Разом з тим, у разі необхідності, в
інтересах членів профспілок профспілкові комітети можуть звертатися за консультаціями до Держпраці за телефоном
(044) 288-10-00 або до територіальних
управлінь Держпраці.
Необхідну консультативну правову допомогу профспілкові організації
та члени профспілок можуть також
одержати у вищестоящих органах
профспілок, до яких вони належать, а
також за телефонами «гарячої лінії»
ФПУ: 066-72-61-388, 066-311-32-69,
050-961-05-17, 050-836-55-17.
Департамент правового захисту ФПУ

Існування профспілкового руху в Україні — це ознака рівня цивілізованості держави

Понад 7 тисяч працівників ЗАЕС
уклали договори добровільного
медичного страхування
З метою стимулювання працівників НАЕК «Енергоатом» до збереження і
підтримки свого здоров’я
у листопаді 2019 року
Компанією спільно з профспілковим комітетом було
прийнято рішення щодо
впровадження пілотного
проєкту з добровільного
медичного страхування на
умовах компенсації страхового платежу шляхом надання матеріальної допомоги. Буквально за місяць
на Запорізькій АЕС виконали значний обсяг роботи,
перші підсумки якого підбила начальник відділу соціального розвитку УПРП
Олена Ульянова.
Враховуючи стислі терміни, за які на ЗАЕС реалізовано
цей проєкт, він потребував
чималої мобілізації сил. Адже
нашим фахівцям потрібно було ознайомити працівників з
відповідним Положенням, переліком страхових компаній та
умовами страхування, надати
кожному методологічну допомогу, відповісти на безліч запитань.
«Ще на початковому етапі
важливо було обрати страхові
компанії, які увійдуть до пілотного проєкту. Як відомо, у підсумку їх залишилося чотири.
Це компанії з багаторічним
досвідом роботи, стабільною
репутацією, які вже страхували раніше понад 500 працівників Компанії. Більше того,
під час перемовин вони суттєво покращили свої програми
стосовно надання медичної
допомоги за багатьма показниками. І саме ці програми
були представлені працівникам для ознайомлення», —
розповідає Олена Володимирівна.
Наступним кроком стала
ретельна і клопітка робота з
документами: заповнення колективних заяв працівників
щодо укладання договору окремо з кожною страховою
компанією, оформлення особистих заяв про надання матеріальної допомоги тощо.
Далі отримані дані потрібно
було обробити, сформувати
відповідний реєстр, і тільки
після цього направити документи в бухгалтерію для нарахування матеріальної допомоги. Нагадаємо, що вона
надається у розмірі річного
страхового полісу, але не більше ніж 7000 гривень. Працівникам потрібно було сплатити
лише податок. Якщо ж виникло бажання обрати не стандартний пакет, а, скажімо, поглиблену програму, то це теж
передбачено. Але в такому
випадку перевищення страхового платежу працівник сплачує за власні кошти.
Третім етапом стала видача страхових полісів працівникам. Для зручності, переважна
більшість з них отримала свої
договори безпосередньо на
території станції. Тож станом
на 31 січня 2020 року договори добровільного медичного
страхування уклали 7369 працівників Запорізької АЕС. У
тому числі, за пілотним проєктом застраховано 5363 працівника (а це 72,8% від загальної кількості застрахованих).
За програмами індивідуального медичного страхування
— 2006.

НАЕК «Енергоатом» зацікавлена, аби надання медичних послуг працівникам здійснювалося на високому рівні. У
нас немає змоги і повноважень проконтролювати медичні заклади. А от страхові
компанії якраз і є тими експертами, які можуть перевірити
обсяг надання медпослуг, відповідність призначень, бо в
них є лікарі, з якими вони співпрацюють. До нас уже надходять звернення щодо продовження проєкту страхування.
Адже деякі працівники перебували у відпустках і не встигли скористатися цією можливістю. Хтось довго вагався і
зважував «за» та «проти». І така можливість зараз обговорюється. Щоправда, умови
страхування вже будуть дещо
відрізнятися в частині термінів
та розмірів страхового платежу. Яке буде прийнято
рішення — ми повідомимо додатково», — зазначила Олена
Ульянова.
Вона також наголосила,
що ЗАЕС проводитиме моніторинг відгуків працівників
щодо якості надання страхових послуг. Поки що вони переважно позитивні. Але якщо
виникатимуть якісь складнощі,
про це теж варто повідомляти.
Адже це допоможе сформувати повну картину: наскільки
конкретна страхова компанія
якісно виконує взяті на себе
зобов’язання. Можливо, дасть
змогу в подальшому удосконалити запропоновані програми і обирати саме ті, які матимуть найбільший попит серед
працівників. У свою чергу щокварталу звіти надаватимуть і
страхові компанії. Бо тільки
наявність зворотного зв’язку
дозволить наступного року
удосконалити роботу щодо
укладання договорів добровільного медичного страхування та максимально дослухатися до потреб наших працівників.
І останнє. Нині часто звучать запитання щодо надання
матеріальної допомоги на лікування тим, хто вже є застрахованим. Така можливість
передбачена колективним договором, нагадала Олена Володимирівна. І вона буде надаватися працівникам. Але
лише тоді, коли випадок не є
страховим і не передбачений
полісом. Також розглядається
можливість, коли частково витрати на лікування компенсує
страхова компанія, а частина
сплачується у вигляді матеріальної допомоги. Тільки варто
пам’ятати, що кожен такий
випадок має бути підтверджено відповідними медичними
документами.
Людмила ГОТИЧ

АТОМНІ НОВИНИ
У 2020 році території і населені пункти зон спостереження АЕС України отримають 137,5 млн грн субвенцій.
Згідно з чинним законодавством субвенція спрямовується бюджетам адміністративно-територіальних одиниць, на
територію яких поширюється зона спостереження атомних
електростанцій державного підприємства НАЕК «Енергоатом», насамперед на: будівництво та ремонт захисних
споруд цивільного захисту, які пройшли відповідно до законодавства технічну інвентаризацію; закупівлю засобів індивідуального захисту органів дихання та препаратів стабільного
йоду; навчання населення користування об’єктами спеціальної соціальної інфраструктури і засобами індивідуального
захисту органів дихання; фінансування у разі потреби об’єктів
спеціальної соціальної інфраструктури, у тому числі реалізацію проектів будівництва, реконструкції, капітального та
поточного ремонту таких об’єктів, зокрема навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, культури, фізичної культури і
спорту, об’єктів житлово-комунального господарства, автомобільних доріг, систем зв’язку.
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КОРОНАВІРУС ОЧИМА ПОЕТА

МКП пропонує укласти новий соціальний контракт
Сьогодні наш світ занурився у
кризу. Причинами цього стали нерівність населення, серйозні зміни
клімату, а тепер і пандемія коронавірусу, час завершення якого доки
невідомий. Пандемія COVID-19 привернула увагу до трудових стосунків,
у яких частенько відсутні оплачувані
лікарняні, гарантована зайнятість і
трудові договори.
Поширення вірусу серйозно позначилося на становищі трудящих, які не
мають постійної зайнятості, представників середнього і малого бізнесу.
Сьогодні вони задушені різними заборонами, що накладаються для стримування поширення коронавірусу. Уряди
країн намагаються мінімізувати їхні втрати: надають оплачувані лікарняні і відпустки. Так, вони сприяють виконанню
зобов’язань за соціальним контрактом
— системи взаємних зобов’язань між
державою, працедавцями і профспілками, закріпленої на національному рівні.
Але цього недостатньо. Першим
кроком для стабілізації становища має
стати негайний захист працюючого населення зі збереженням заробітних
ПРИЄМНОГО
ПЕРЕГЛЯДУ!

плат і наявних пільг. У цих умовах потрібний новий громадський договір, який
поверне світ на стійкий і справедливий
шлях. Умови цього контракту повинні
забезпечити збереження основних прав
працівників, гарантувати мінімальну
заробітну плату, повну зайнятість, здоров’я і безпеку. Законодавчо або за
допомогою колективних переговорів
усім працівникам мають бути забезпечені оплачувані лікарняні, відпустки по
догляду за дітьми, медичні страховки та
інші права.
Для цього важливо організувати
справедливе і розумне оподаткування.
Соціальний захист, що включає збереження зарплати в періоди неповної зайнятості, є гарантією стабільності для
працюючих сімей. Постпандемічний світ
міг би дати нам нову модель глобальної
економіки, нове зобов’язання ділитися
світовим багатством з кожною працюючою людиною. Давайте відновимо або
створимо новий соціальний контракт з
економічних руйнувань COVID-19.
Шаран БАРРОУ,
Голова Міжнародної конфедерації
профспілок (МКП)

КРИК ДУШІ
Цей високосний березень тривожний
Приніс коронавірусний режим,
Відчув до болю пандемію кожний
І зрозуміли всі, що ми грішим.
Що відвернулися від злагоди і Бога,
Забувши про любов і доброту,
І захлинулась кровожадністю дорога,
Що йде в безвихідь, страх і пустоту.
А чом же віра не будує храму
Єднання між народами всіма,
Сховали совість ми й скарби за браму
І милосердя у душі нема.
Копичимо багатства й благодаті
І думаєм, що вічно будем жить,
Корупція, злиденні і багаті —
Ну як це зло і біль нам пережить?
Як врятувати і себе, й державу
Від пандемії шкурництва судів,
Від хаосу знеціненого права,
Що нас у блуд і тупики завів.
Повинні бути ми у діях одностайні,
Коронавірус — це дзвіночок всім,
Тож як очистити авгієві всі стайні
Й спинити гніву блискавки і грім.
Бо дожилися ми до краху в Україні
І економіка звелася нанівець,
Допоки ж будемо ми в кривді та руїні,
Коли ж прийде цим вірусам кінець?!
Олександр ДЕМИДЕНКО

ЦІЛОДОБОВЕ ЧЕРГУВАННЯ

Віртуальна екскурсія
на енергокомплекс

В умовах карантину,
запровадженого в Україні
для боротьби з розповсюдженням коронавірусу, а також обмежувальних заходів, вжитих із зазначеною
метою у ВП ЮУАЕС, відвідування об’єктів енергокомплексу, у тому числі й з
екскурсіями, заборонено.
Проте це не означає, що
ви не маєте можливості ознайомитися з унікальним
енергетичним підприємством
України, яке об’єднує у своєму складі атомну, гідро- і гідроакумулюючу електричні
станції та забезпечує до 10%
енерговиробітку в державі.
Якщо ви маєте велике бажання прогулятися територією
стратегічного енергетичного
об’єкта, запрошуємо на відеота віртуальну 3D екскурсії.
Приємного перегляду!

Ведуться дезінфекційні заходи
Рятувальники Другого
державного пожежно-рятувального загону (ДПРЗ-2) з
охорони Рівненської АЕС
разом із поліцейськими та
представниками ГФ «Вараська муніципальна варта»
цілодобово чергують на
трьох контрольно-пропускних пунктах, що розташовані на в’їзді в місто Вараш.
У цілодобовому режимі на
спецтехніці пожежні, поліцейські та волонтери чергують на
трьох КПП міста-супутника
РАЕС та на одному з них —
головному в’їзді в місто ряту-

вальники здійснюють санітарну обробку автомобільного
транспорту з інших районів та
областей.
Обробка проводиться спеціальним дезінфікуючим хлоровмістким розчином, який
разом із ЗІЗ оперативно доставляється автомобілем рятувальників. З початку проведення заходів, станом на 10
годину 30 березня, оброблено
235 транспортних засобів, які
перетинали КПП на в’їзді у
місто.
Варто також відзначити,
у м. Вараш у посиленому ре-

жимі до повного завершення карантину працівники
КП «Благоустрій» проводять
дезінфекцію об’єктів обслуговування. За допомогою
спеціальних розпилювачів та
дезінфікуючих засобів комунальники здійснюють знезаражування дитячих майданчиків, гойдалок, смітників та
лавок. Щодня дезінфікуються
усі міські зупинки. Зокрема на
зупинках, де здійснює посадку
оперативний персонал Рівненської АЕС, а саме «Собор», «Липки», «Громадський
центр» та «Любава», дезінфекційні заходи проводяться тричі
на день.

СЕЗОННЕ НАТХНЕННЯ

Для гарного настрою
Весна для цеху господарського обслуговування
Запорізької АЕС — період
дуже відповідальний. На
цей сезон багато планів і
нових ідей до втілення. Так,
уже заплановано посадочні
роботи біля лабораторнопобутового корпусу №2, а
також на пристанційній площі на другій прохідній. Цей
ландшафтний проєкт розпочався минулого року, і
його продовжать. Задум у
тому, щоб на пристанційних
площах та на усій території
промислового майданчика
квіти цвіли з ранньої весни і
до пізньої осені.
Квіткову розсаду озеленювачі вирощують самі, збирають насіння, пророщують
його в оранжереї, шукають
нові сорти, які тішитимуть очі
до перших заморозків.
Уже зацвіла фрезія. Ці
яскраво-жовті кущі відкривають сезон цвітіння. Незабаром
розквітнуть тюльпани, гіацинти, проліски. За ними однорічні — сальвії, петунії, катарантуси.
Оновлені й альпійські гірки. На промисловій території
вони видаються органічними і
водночас оригінальними. Щоправда, потребують ретельного догляду.
Тут не лише розводять
оригінальні сорти квітів, приміром троянд, а й навчаються
прищеплювати дерева. Та посадити дерево — це лише пів
справи, дереву потрібно достатньо вологи. Це найважливіше. Оскільки минула зима

була суха, приступити доведеться до поливу раніше.
Усі інженерні задуми втілює у життя бригада працівників зеленого будівництва ЦГО,
яку очолює Олена Стеблинська. Навесні розсаду, вирощену в оранжереї, висаджують
на клумби й квіткові газони.
Саджають дерева й кущі.
Хто уважний, той помічає,
що кожного року на клумбах
домінує якийсь один колір.
Залежно від цього озеленювачі висаджують певну кількість
тих або інших квітів.
Усі рослини на атомній
станції під пильною увагою
озеленювачів. Заради їх краси
й пишноти потрібна щоденна
копітка праця. Тоді зелені насадження радуватимуть і створюватимуть гарний настрій
персоналу станції.
Оксана ЗАГУСТА

ПОВІДОМЛЯЄ ДАЗВ

Спеціальний майданчик для «історичних» РАВ Сільськогосподарська діяльність у зоні відчуження відсутня!
Для безпечного зберігання «історичних» радіоактивних відходів на ПЗРВ «Буряківка», який розташований у
зоні відчуження, було створено спеціальний майданчик
для цього типу відходів.
За словами т.в.о. Голови нання військових програм
ДАЗВ Катерини Павлової, колишнього СРСР, та реабілівиконання цих робіт відбува- тації території сховищ радіоється за активного сприяння активних відходів.
Трастового фонду НАТО та у
Зокрема, за сприяння
рамках державної комплекс- Трастового фонду НАТО за
ної програми поводження з цим напрямом було успішно
радіоактивними відходами і реалізовано проєкт з вилузабезпечення екологічної без- чення радіоактивних відходів
пеки, як важливої складової зі сховища «Вакуленчук», що
системи національної безпе- на Житомирщині. Усі радіоакки України.
тивні відходи вилучено та
Державне агентство Ук- перевезено до спеціалізовараїни з управління зоною від- них ліцензованих сховищ. А
чуження визначено відпо- саме, для довготермінового
відальним виконавцем за зберігання на Київському
реалізацію заходів з міні- спецкомбінаті, а також для
мізації наслідків діяльності захоронення на ПЗРВ «Буряв частині перезахоронення ківка» у зоні відчуження.
радіоактивних відходів, що
На цей час на стадії реаутворилися внаслідок вико- лізації знаходиться другий

проєкт «Ліквідація могильника радіоактивних відходів, які
зберігаються на об’єкті «Цибулеве», що на Кіровоградщині. Проєкт виконує компанія ТОВ «НТ-Інжиніринг», яка
отримала відповідний дозвіл
на переробку та перевезення
РАВ із цього об’єкта.
«Ефективна реалізація
проєкту «Цибулеве» дозволить зменшити соціальну
напругу у місті Дніпрі, адже
саме на спеціалізований
комбінат у цьому місті, на
старті проєкту, було заплановано перевезти частину
радіоактивних відходів, які
будуть вилучені. Зараз усі
радіоактивні відходи із цього
об’єкта будуть перевезені на
спеціалізовані та ліцензовані
майданчики у зоні відчуження», — наголосила т.в.о. Голови ДАЗВ Катерина Павлова.

Одразу після резонансної заяви
Уповноваженого Президента України з
питань земельних відносин Романа
Лещенка про вирощування сільгосппродукції на чорнобильських землях та знімків зі супутника т.в.о. Голови ДАЗВ
Катерина Павлова ініціювала та організувала «пошукову експедицію» до зони відчуження щодо виявлення ознак сільськогосподарської діяльності.
До складу експедиції увійшли експерти:
радник т.в.о. Голови ДАЗВ Олег Насвіт, директор ДСП «Екоцентр» Сергій Кірєєв, голова
Громадської ради при ДАЗВ Олександр
Сирота, а також кореспондент інформаційного онлайн-видання «Сьогодні» Ігор Сєров, які
відвідали зону відчуження, зокрема ті локації,
координати яких були вказані на фото Романа
Лещенка.
Результати перевірки оглянутих локацій
спростували наявність будь-якої сільськогосподарської діяльності на сьогодні.
Таким чином, на полі, поблизу села
Корогод, за 15 км від Чорнобиля, було помічено сліди коліс, проте вивчивши їх протяжність,

Сергій Кірєєв припустив, що це — сліди техніки, яка була задіяна під час ліквідації пожежі у
2015 році. Адже жодні ознаки не вказували на
сьогоднішнє ведення сільськогосподарської
діяльності на цій території.
Крім цього, під час перевірки оглянули
площу цих полів за допомогою дрона й побачили, що більшість території заросла бур’янами і соснами різної висоти та віку вже після
того, як були залишені сліди.
У тому числі, експертна група перевірила достовірність інформації про ведення
сільськогосподарських робіт на полях біля
напівзруйнованих будівель адміністрації
колишнього колгоспу. Тут також нічого не
вказувало на використання цих земель у
господарських цілях.
«Я вдячна журналістам і моїм колегам, які
професійно та оперативно виконують свою
роботу. Це допомагатиме налагодженню
ефективних комунікацій та прозорому висвітленню діяльності у зоні відчуження. ДАЗВ і
надалі сприятиме вирішенню гострих та суспільно важливих питань», — зазначила т.в.о.
Голови ДАЗВ Катерина Павлова.

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