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АТОМПРОФСПІЛКА УКРАЇНИ: СОЛІДАРНИЙ ЗАХИСТ

ТИЖДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ХАЕС

Допомога Славутицькій лікарні
У безпрецедентних
умовах пандемії Атомпрофспілка не залишилася осторонь підтримки тих, хто перебуває на
передньому краю боротьби з поширенням коронавірусу. Ще у квітні
Президія ЦК прийняла
відповідну постанову про
надання фінансової допомоги первинним профспілковим організаціям
медичних закладів, які
входять до складу Атомпрофспілки. Загалом це
вісім первинок, серед
яких і ППО КНП «Славутицька міська лікарня»,
вона отримала 100 тис.
грн цільової допомоги.
За рішенням профкому лікарні на кошти Атомпрофспілки були придбані
передовсім 15 бактерицидних рециркуляторів для
знезараження повітря приміщень. Окрім обладнання,
закупили захисні щитки,
медичні маски та шапочки,
антисептик, спирт та спиртові серветки, контейнери
та пакети для медичних
відходів, термосумку для
аналізів.

«Зупинимо пандемію: безпека і здоров’я
на роботі можуть врятувати життя»
Цього року всесвітня пандемія Covid-19 змінила вектор руху життя суспільства в цілому. Нині зусилля кожного спрямовані передусім на подолання коронавірусної інфекції. На Хмельницькій АЕС, за ініціативою
Міжнародної організації праці з відзначення Всесвітнього дня охорони праці, провели «Тиждень охорони праці»
під гаслом «Зупинимо пандемію: безпека і здоров’я на
роботі можуть врятувати життя».
Під час проведення «Тижня охорони праці» було підготовлено спеціальні інформаційні стенди, проведено перевірку стану охорони праці в підрозділах станції з дотриманням вимог карантинного режиму та підбито підсумки
конкурсу з охорони праці серед підрозділів ВП ХАЕС за
результатами роботи у 2019 році.
Крім того, підбито підсумки та нагороджено переможців
конкурсу рефератів. Серед переможців — інженер з експлуатації цеху теплової автоматики та вимірювань Юлія Апшай та машиніст-обхідник турбінного цеху Тетяна Хлонь з
рефератами «Зупинимо пандемію: безпека і здоров’я на
роботі можуть врятувати життя»; інженер-дефектоскопіст відділу контролю металів Ігор Гончарук з рефератом «Насильство і домагання у сфері праці»; інженер з охорони праці транспортного цеху Наталія Дмитришина з рефератом «Паніка у
період пандемії. Як уникнути негативних наслідків».
За найкраще оформлення «Куточка з охорони праці» відзначено Анну Ульданову, електрослюсаря з обслуговування
автоматики та засобів вимірювання цеху теплової автоматики та вимірювань. Переможцям вручено грамоти і грошові
премії.
В умовах глобальної пандемії для запобігання поширенню інфекції, захисту здоров’я громадян керівництво Хмельницької АЕС закликає об’єднати зусилля заради подолання
наслідків епідемії та забезпечення у подальшому відновлення економічного зростання нашої країни.

Придбане обладнання
вже встановлено, а комплекти засобів індивідуального захисту та дезінфікуючі
засоби роздані медичним
працівникам. На думку голови ППО КНП «Славутицька
міська лікарня» Оксани Надточій, підтримка від Атомпрофспілки, що надійшла у
скрутний для закладу час,
без сумніву, не тільки допоможе медикам у їхній нелегкій праці, а й спонукає
до свідомого членства у
профспілці.

ГЕНЕРАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО

У МОЛОДІЖНІЙ РАДІ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

Галузевий конкурс професійної
майстерності відбудеться на РАЕС

Чергове засідання
у форматі відеоконференції

Щорічно у всіх відокремлених підрозділах
ДП НАЕК «Енергоатом» проходять конкурси
професійної майстерності серед молодих працівників віком до 35 років. Переможці таких
конкурсів захищають професійну честь свого
підприємства на галузевому конкурсі Компанії
восени на одному з майданчиків діючих АЕС
України. Торік заключний етап змагань з фахової майстерності відбувся в Енергодарі (ЗАЕС),
на якому конкурсанти від Рівненської АЕС вибороли сім призових місць, з них — два перших. А
уже цього року саме наша станція стане місцем
проведення 16-го галузевого конкурсу професійної майстерності.
Подробицями підготовки до майбутніх профзмагань поділилися інженер з підготовки кадрів І
категорії відділу організації підготовки і ліцензування персоналу НТЦ РАЕС Світлана МУДРИК та
голова організації молоді ППО РАЕС Євгеній
БУРАКОВ.

У зібранні під головуванням
очільника Молодіжної ради ФПУ
Володимира Вороха взяли участь
керівники молодіжних рад всеукраїнських профспілок і територіальних профоб’єднань, заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий.
За інформацією департаменту профспілкового руху та зв’язків з громадськими організаціями
апарату ФПУ, члени Молодіжної
ради ФПУ обговорили питання
організації роботи в умовах карантину, зокрема щодо організації і проведення звітно-виборної кампанії, а також питання,
пов’язані з оформленням документів і їх реєстрацією в органах
Міністерства юстиції України.
Шляхом голосування у новому
відеоформаті внесли зміни до
Положення про Молодіжну раду
ФПУ, зокрема стосовно можливості проведення онлайн-засідань та прийняття рішень за
допомогою програм (Viber, Telegram).
Також було схвалено проєкт
Положення про конкурс проєктів
на профспілкову тематику серед
молодих профспілкових активістів Федерації профспілок України, її членських організацій,

Зазвичай станційні змагання з
професійної майстерності розпочинаються у травні-червні та тривають
упродовж усього літа. Але з огляду на
пандемію COVID-19, цього року їх
рекомендують розпочинати не раніше середини червня. За словами
інженера з підготовки кадрів НТЦ
РАЕС Світлани Мудрик, згідно з наказом ДП НАЕК «Енергоатом», конкурси профмайстерності у відокремлених підрозділах Компанії мають
завершитися до 28 серпня.
— Прогнозуємо, що основна
частина станційних конкурсів припаде на липень-серпень, це буде «найгарячіша» пора змагань. А ось підсумковий конкурс по Компанії, який
відбудеться на майданчику Рівненської АЕС, плануємо поки що провести без змін, відповідно до наказу —
1-2 жовтня, — зазначила Світлана
Мудрик. — Очікуємо прийняти у себе
майже 100 учасників з Хмельницької,
Запорізької, Южно-Української АЕС,
а також з ВП «Атомремонтсервіс» та
ВП «Атоменергомаш». Приблизна
кількість учасників разом з рівненськими атомниками становитиме 120
осіб.
Наразі ж на РАЕС процес підготовки до змагань перебуває на стадії
узгодження конкурсних програм,
визначаються та затверджуються
списки учасників у цехах тощо. Пе-

Юрій КОЗОДОЙ торік став переможцем станційного конкурсу профмайстерності за професією електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів вимірювань ЦТАВ

релік професій, включених до цьогорічних конкурсів професійної майстерності, який традиційно складається з восьми позицій, уже відомий:
токар ЦПВ ЕРП; дозиметрист (черговий) ЦРБ; лаборант хімічного аналізу
ХЦ; слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування (ремонт
арматури) ЦРТМУ ЕРП; оператор
реакторного відділення РЦ-2; дефектоскопіст рентгено-, гаммаграфування СКМ; водій автотранспортних
засобів ТрЦ; оператор транспортнотехнологічного устаткування реакторного відділення ЦРТР ЕРП.
Окрім цих восьми професій, змагатися за якими можуть виключно
молоді люди до 35 років, третій рік
поспіль додають до конкурсної програми ще одну спеціальність —
інструктор навчально-тренувального
центру (без обмежень за віком).
Як щорічно формується перелік
професій для конкурсу — докладно
розповів голова організації молоді
ППО РАЕС Євгеній Бураков.
— У нас на підприємстві цим займається безпосередньо комісія з
виробничої діяльності та навчання
організації молоді. Щорічно перелік
конкурсних професій змінюється. Та
станція, на майданчику якої відбуваються галузеві змагання Компанії,
формує початковий перелік таких
професій, який може містити 10–12

позицій. Опісля цю інформацію аналізують на решті майданчиків АЕС, і
спільним рішенням Ради голів організацій молоді ДП НАЕК «Енергоатом»
обирають ті вісім професій, що влаштовують усіх.
До процесу формування переліку конкурсних професій ми підходимо виважено та відповідально:
проводимо моніторинг чисельності
молодих працівників у кожному зі
структурних підрозділів РАЕС, визначаємо частоту залучення тієї чи
іншої професії до щорічних конкурсів профмайстерності, з’ясовуємо,
чи має цех (підрозділ) можливість та
необхідну матеріально-технічну базу
для проведення змагань тощо. І
тільки після ретельного аналізу всієї
необхідної інформації формуємо
первинний список професій, — поділився подробицями щорічної підготовки до конкурсів профмайстерності Євгеній Бураков.
Оцінювати роботу конкурсантів
галузевих змагань та визначати кращих серед них буде комісія, сформована з кураторів переможців кожного
відокремленого підрозділу Компанії.
Стежать за дотриманням регламенту
під час оцінювання конкурсів профмайстерності представники комісії з
виробничої діяльності та навчання
НАЕК «Енергоатом».
Олена РОМАНІК

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

розроблений Виконавчим комітетом Молодіжної ради та фахівцями ФПУ.
Члени Молодіжної ради ФПУ
вирішили направити Звернення
до Президії ФПУ про врахування
позиції молоді під час звітновиборної кампанії та внесення
змін до Статуту ФПУ, статутів
всеукраїнських профспілок і
територіальних профоб’єднань
щодо представництва молоді у
виборних органах профспілок.
Молодіжною радою делеговано
трьох представників від молоді
до Робочої групи з опрацювання
змін до Статуту ФПУ у новій
редакції.
Євген Драп’ятий повідомив
учасникам засідання про заходи,
які вживаються ФПУ з метою підписання електронної петиції щодо недопущення розгляду законопроєкту №2681.
Голова Молодіжної ради ФПУ
поінформував про звернення
профспілкового комітету студентів Київського національного економічного університету щодо
сприяння у вирішенні питання
збереження студентських поліклінік в умовах медичної реформи.
Олексій КОРЕЦЬКИЙ

http://www.atomprofspilka.info
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СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ МИКОЛИ ФЕДОРОВИЧА ЗАХАРОВА
Центральний комітет Атомпрофспілки і його Президія з глибоким
сумом сповіщають, що 19 травня
2020 року на 64-му році життя після
тривалої тяжкої хвороби перестало битися серце нашого вірного
соратника Миколи Федоровича
Захарова, голови профспілкового
комітету Запорізької АЕС.
Практично все його життя було
пов’язане із Запорізькою АЕС, де з
1985 року він почав працювати головним інженером, пізніше — начальником ЖКВ атомної станції. З 1986-го
працював технічним інспектором
праці ЦК Укрелектропрофспілки, згодом — Атомпрофспілки України. У
січні 1992 року як активний член
профкому ЗАЕС був обраний делегаЗВЕРНЕННЯ ДО ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ

Спілка українських підприємців:
обмеження роботи АЕС може зірвати
плани щодо виходу України з кризи
97 депутатів Верховної Ради, серед яких голова
Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики
Данило Гетманцев, голова Комітету з питань паливноенергетичного комплексу Андрій Герус, звернулися до
Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням
вжити заходів щодо недопущення зниження частки електроенергії АЕС у структурі генерації та переглянути прогнозний баланс об’єднаної електроенергосистеми країни.
Підставою для цього звернення стали заяви в.о. міністра
енергетики Ольги Буславець щодо зупинки трьох блоків
атомних електростанцій та плани на зменшення виробництва ще на п’яти блоках АЕС. Уже 10 травня потужність
генерації атомних електростанцій впала до 7,41 тис. МВт,
що становить 53% від загальної потужності українських
АЕС.
У листі до прем’єра народні депутати зазначають, що
«середньозважена ціна електроенергії, яку було реалізовано на ринку «на добу вперед» (у травні), зросла на 13%
порівняно з квітнем 2020 року, що збільшило фінансове
навантаження на реальний сектор економіки.
Зрозуміло, що у зв’язку зі зниженням частки атомних
електростанцій додаткові можливості на ринку електроенергії
отримають вугільні та сонячні електростанції, які поставляють
енергію за значно вищими тарифами. Таким чином, вартість
енергоресурсів для промисловості й надалі зростатиме, що,
безумовно, позначатиметься на ціні товарів, що їх виробляють
українські підприємці. Крім того, депутати вважають, що обмеження роботи АЕС можуть призвести до віялових відключень, а
це спричинить загрозу зупинок виробництва та значні збитки.
Члени Спілки українських підприємців, зокрема, представники Комітету з промисловості та інфраструктури СУП, також
ведуть ділову активність у країнах Європи і добре знають, що
українські ціни на електроенергію є значно вищими, і це важко
зрозуміти і сприйняти. Кілька днів тому найбільший іноземний
інвестор у країні «АрселорМіттал Кривий Ріг» заявив, що заводи
компанії у Європі платять за електроенергію удвічі-втричі
дешевше, ніж в Україні. Це підтверджує, що ціна електроенергії
в Україні завищена і не відображає світового тренда на зниження цін на сировину та енергоресурси.
Ціна на електроенергію має величезне значення не лише
для гігантів металургії, а й для всіх підприємств, у тому числі
малого і середнього бізнесу, а витрати на електроенергію
позначаються на собівартості продукції і, у підсумку, на ціну для
звичайного покупця. Висока ціна на енергію стає критичним
фактором.
Українські промисловці, які зіткнулися зі зниженням кількості продажів в умовах пандемії коронавірусу, істотними обмеженнями у зв’язку з карантином, переживають дуже важкий
період. У цих умовах ми рішуче заявляємо про неприпустимість
дій, які ведуть до зростання цін на електроенергію для промислових споживачів України — ресурсу, що становить значну частину витрат підприємств.
Безвідповідальні кроки високопоставлених чиновників завдають відчутної шкоди українській промисловості і ставлять під
загрозу виконання замовлень, особливо в нинішній складній
ситуації, з якою бізнес зіткнувся у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19. Зростання цін на електроенергію ставить
українську промисловість в неконкурентне становище не лише
на внутрішньому, а й на світовому ринку, може зірвати плани по
виходу з кризи і спровокувати подальше падіння промислового
виробництва в Україні.
Ми рішуче підтримуємо заяву народних депутатів України
щодо недопущення масштабної зупинки АЕС та закликаємо
уряд України негайно врегулювати ситуацію з неринковими
підходами щодо ціноутворення електроенергії».
***
Народный депутат Украины, избранный по 131-му
округу от партии «Слуга народа» Артем Черноморов наряду с 96 коллегами-нардепами обратился к Премьерминистру с просьбой не допустить снижения доли выработки электроэнергии АЭС.
«Мы просим премьера Дениса Шмыгаля принять меры по
недопущению снижения доли электроэнергии АЭС в структуре
генерации и, соответственно, пересмотреть прогнозный
баланс объединенной электроэнергетической системы страны», — сказал Черноморов.
По словам нардепа, тревожная ситуация в ядерной энергетике объединила многих нардепов из разных фракций, потому
что это вопрос энергетической безопасности и ядерной отрасли Украины.
В обращении к главе правительства отмечается, что рынок
электроэнергии оперативно реагирует на изменение структуры энергетического баланса, в частности, на рост доли ТЭС на
фоне ограничений АЭС.
В связи со снижением доли атомной э/э в структуре генерации рост конечной стоимости ресурса продолжится и в
дальнейшем, считает депутат.
«Ограничения АЭС негативно отразятся на финансовых
показателях НАЭК «Энергоатом», которая впоследствии будет
нуждаться в значительной финансовой поддержке со стороны
государства. Мы обеспокоены влиянием на окружающую
среду устаревших блоков ТЭС и ТЭЦ без установленных электрофильтров», — отметил Артем Черноморов.

том I-го Установчого з’їзду Атомпрофспілки. З 2002 року очолював
комісію профкому з охорони праці. З
2005-го обирався головою профкому
ЗАЕС, членом Центрального комітету
профспілки і його Президії.
Микола Федорович був справжнім патріотом профспілки, здібним
організатором і визнаним профспілковим лідером, який усе своє життя
присвятив людям, трудовому колективу.
Висловлюємо глибоке співчуття
родині, рідним, близьким, профспілковому активу.
Світла пам’ять прекрасній і шанованій людині. Спочивай з миром,
друже.
Сумуємо і пам’ятаємо…

ІНФОРМУЄ ДАЗВ

У зоні відчуження тестують обладнання
для раннього виявлення пожеж
Розпочато пілотний проєкт з випробування обладнання для
раннього виявлення пожеж на великих територіях з використанням технології оптичного та тепловізійного позиціювання. Вже
було встановлено одну систему.
Пілотний проєкт реалізовується у рамках договору про науково-технічну співпрацю між ДСП «Північна Пуща» та компанією
«Інженіринг-Аналітика».
«Раннє виявлення пожеж та постійний моніторинг — це одне із першочергових завдань, що потребує комплексного вирішення.
Найважливіші елементи, які мають бути у системі раннього виявлення
пожеж , — це точність та оперативність, аби пожежники змогли негайно
вирушити на місце займання та ліквідувати його», — наголосив Голова
ДАЗВ Сергій Калашник.
За словами директора ДСП «Північна Пуща» Романа Кізюна, система працюватиме 24/7, і диспетчер завдяки оптичним технологіям
зможе детальніше роздивитися, де було зафіксовано перевищення
температурного режиму, та оперативно відреагувати.

НОВИНИ З КАРАНТИНУ

Послаблено обмежувальні заходи
Запорізька АЕС працює у штатному режимі, зауважень до роботи
основного устаткування енергоблоків та персоналу немає.
Продовжує діяти посилений санітарно-гігієнічний та дезінфекційний
режим виробничих та офісних приміщень, харчоблоків, контрольно-пропускних пунктів, а також автотранспорту станції. Пильно контролюється стан
здоров’я працівників при здійсненні
пропускного режиму та при проведенні
передзмінних і післязмінних медичних
оглядів.
Згідно з постановою Уряду карантин продовжено до 22 травня 2020 року
з певними послабленнями.
Зокрема, з 11 травня 2020 року
дозволено: роботу перукарням, салонам краси, закладам для індивідуального побутового обслуговування
(пральні, хімчистки, ремонт взуття та
одягу), торгівлю непродовольчими товарами (у тому числі торговельних
точок на території торговельних центрів), діяльність з надання послуг громадського харчування на відкритих
(літніх) майданчиках просто неба, підприємствам, які надають послуги з
продажу оптики, надання в сфері ритуальних послуг (у тому числі встанов-

лення надмогильних споруд, облаштування могил), надання послуг нотаріусами, адвокатами, аудиторами,
відвідування населенням деяких зон
відпочинку (парків, скверів, відкритих
спортивних та дитячих майданчиків),
діяльність музеїв, стоматологій, діяльність підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації, зокрема
точок продажу преси, друкарень, здійснення кіно- та відеозйомок, репетицій у театрах, концертних організаціях,
художніх (мистецьких) колективах (до
50 осіб та без глядачів), проведення
ремонтних робіт, пов’язаних з наданням населенню комунальних послуг.
До 22 травня 2020 року заборонено:
— проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних,
соціальних, релігійних, рекламних та
інших) заходів, крім заходів, необхідних
для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, їзда на
велосипеді, рух на активних візках
спортсменів з інвалідністю), навчально-тренувальних зборів спортсменів
національних збірних команд України
з олімпійських, неолімпійських, на-

ціональних видів спорту, осіб з інвалідністю;
— перебування осіб у громадських
місцях без маски чи респіратора, у
тому числі в магазинах, торговельних
центрах, на ринках, зупинках громадського транспорту тощо;
— переміщення групою осіб більш
ніж дві особи, крім випадків службової
необхідності та супроводу дітей;
— перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без
супроводу повнолітніх;
— перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;
— самовільно залишати місця
обсервації/самоізоляції;
— відвідування спортивних залів та
спорткомплексів;
— проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних,
соціальних, релігійних, рекламних та
інших) заходів, у яких бере участь понад
10 осіб.
Керівництво та профспілковий комітет Запорізької АЕС учергове закликає персонал станції, жителів міста
Енергодара дотримуватися умов карантинного режиму, турбуватися про
власне здоров’я і безпеку оточуючих,
адже відповідальність рятує життя.

Щодо поширення коронавірусу у місті-супутнику ХАЕС
За повідомленням штабу з координації роботи з
проведення карантинних, профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу, станом на 19 травня 2020 року, на Хмельницькій
АЕС підтверджено 14 випадків захворюваності на
COVID-19.
Наразі триває тестування контактних осіб та здійснюються усі необхідні заходи щодо запобігання поширенню
коронавірусу.
Станом на 10:00 19 травня, за інформацією Центру первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) м. Нетішин, на

території міської об’єднаної територіальної громади (ОТГ)
лабораторно підтверджено захворювання на COVID-19 у 60
осіб (у тому числі 13 дітей, 14 працівників ВП ХАЕС, 1 медпрацівник). З-поміж хворих 16 осіб перебувають на лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні, одна особа — у
Славутській центральній районній лікарні, 40 осіб — на самоізоляції.
За інформацією Центру ПМСД м. Нетішин, на території
Нетішинської міської ОТГ перебувають 136 осіб на самоізоляції, одна особа — в обсервації. Завершився період самоізоляції у 532 осіб.

ПРОФСПІЛКОВА ПОЗИЦІЯ І ПРОПОЗИЦІЇ

• У Міністерстві соціальної політики України відбулася консультативна зустріч представників сторін
соціального діалогу Голови СПО
об’єднань профспілок, Голови ФПУ
Г. Осового, заступника голови Правління Фонду соціального страхування України, заступника Голови ФПУ
В. Саєнка, міністра соцполітики України М. Лазебної, Президента
УСПП А. Кінаха, Виконавчого директора Федерації металургів України
С. Біленького, за участю голови Комітету ВРУ з питань соцполітики та
захисту прав ветеранів Г. Третьякової і заступника голови комітету
Н. Королевської та експертів щодо
продовження реформ у пенсійному
забезпеченні громадян і підготовки
до запровадження другого рівня пенсійної системи — накопичувальної.
Під час дискусії Голова ФПУ, голова
СПО об’єднань профспілок Григорій
Осовий, зокрема, зазначив, що питання гідного пенсійного забезпечення
турбує мільйони громадян, які працювали і частина з них вимушено продовжують трудову діяльність, оскільки мають малу пенсію. Тому будь-які дії,
спрямовані на покращення добробуту
пенсіонерів і тих, хто працює, будуть
підтримуватися профспілками.
За результатами обговорення вирішено активізувати роботу в робочій
групі профільного парламентського
комітету, яку очолює Н. Королевська.
Голова СПО об’єднань профспілок
передав міністру соцполітики України
М. Лазебній Пропозиції профспілок
щодо додаткових антикризових заходів
з подолання економікою України наслідків пандемії у частині оплати праці,
захисту застрахованих осіб у системі
соціального страхування, реформуван-

ня трудового законодавства, подальшого розвитку соціального діалогу,
наголосивши на необхідності продовження соціального діалогу в більш
широкому форматі з СПО профспілок.
Що було підтримано міністеркою.
• Кабінет Міністрів України оприлюднив постанову «Деякі питання оплати праці (грошового
забезпечення) окремих категорій
працівників, військовослужбовців
Національної гвардії та Державної
прикордонної служби, осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейських, які забезпечують
життєдіяльність населення, на період дії карантину, встановленого
КМУ з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, та
протягом 30 днів з дня його відміни»
від 29.04.2020 №375.
Постановою встановлено, що на
період дії карантину та протягом 30 днів
з дня його відміни зазначеним категоріям працівників встановлюється додаткова доплата до заробітної плати пропорційно відпрацьованому часу в
зазначених умовах.
Так, працівникам підприємств, установ та організацій, органів державної
влади, які фінансуються з державного
та місцевих бюджетів, доплата здійснюється у граничному розмірі до 50 відсотків заробітної плати (грошового
забезпечення).
Працівникам надавачів соціальних
послуг державного/комунального сектору, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування їх отримувачів (удома),
доплата здійснюється у граничному
розмірі до 100 відсотків заробітної плати.

За інформацією департаменту з
питань бюджету та оплати праці апарату ФПУ, напередодні ухвалення цього
рішення ФПУ неодноразово зверталася до КМУ та Мінсоцполітики щодо підвищення рівня оплати праці працівникам структур соціального захисту, які
задіяні в обслуговуванні населення в
період карантину.
• СПО об’єднань профспілок
розглянуто проект закону «Про
внесення змін до Податкового
кодексу України щодо державної
підтримки осіб, що постраждали внаслідок епідемії коронавірусної хвороби (COVID-19)» (реєстр.
№3311) щодо забезпечення ефективних заходів нейтралізації негативних наслідків зниження економічної активності в країні, спричинених запровадженими державою
заходами запобігання поширенню
коронавірусної інфекції COVID-19,
про що 14 травня поінформовано
Комітет Верховної Ради України з
питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Підтримуючи пропозиції щодо
зменшення податкового навантаження на фізичних осіб з низькими доходами, надання пільг сім’ям з дітьми,
стимулювання виробництва в Україні
високотехнологічних товарів шляхом
зменшення ставки податку на додану
вартість, профспілки у листі СПО
зазначили про недоцільність збільшення розміру податку на прибуток
для підприємств великого бізнесу,
оскільки за рахунок цих коштів повинно проводитись оновлення та переоснащення основних фондів, ступінь
зносу яких сягає 80–90%, а також підвищення розмірів заробітних плат
працівників.

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

21 травня 2020 року
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НА ЗАХИСТ ЗДОРОВ’Я ТА ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

Опитування Атомпрофспілки
У період запровадження карантину та застосування обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), унаслідок
низки об’єктивних причин (обмеження руху громадського
транспорту, міжміського сполучення і неможливістю дістатися
до місця роботи, падінням доходів підприємства) нерідко
роботодавцями порушувалися трудові права працівників.
Атомпрофспілка провела опитування про стан дотримання
прав спілчан на підприємствах та в організаціях, що перебувають у її сфері впливу.
ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ АТОМНИКІВ

РОК «Біле озеро»:
до літнього сезону готові!
Персонал реабілітаційно-оздоровчого комплексу
«Біле озеро» готовий до надання послуг з оздоровлення
відпочивальників. Виконано ремонти та впорядкування
території, затверджено ціни на послуги.
Цьогорічний сезон відпочинку на базі реабілітаційнооздоровчого комплексу РАЕС «Біле озеро» з огляду на пандемію коронавірусу в Україні стартуватиме лише у разі
закриття чинних карантинних обмежень.
РОК «Біле озеро», основним призначенням якого є реабілітація та оздоровлення працівників РАЕС, має високий
рівень готовності до літнього сезону. Тут проведено ремонти
технологічних приміщень їдальні. Впорядковано територію
комплексу та дитячий майданчик. Здійснено добір сезонного персоналу, очікуються проведення їхніх медичних оглядів.
Як зауважує начальник управління соціальних об’єктів
РАЕС Володимир Ткачук, персонал готується до відкриття
реабілітаційно-оздоровчого комплексу, на його території
будуть забезпечені цілодобова робота медичного пункту і
його працівників, а також охорона громадського порядку.
«Технічно комплекс цілком готовий до відкриття, до 1 червня
очікуються рішення від контролюючих та дозвільних структур
щодо його експлуатації у новому сезоні», — підкреслив
В. Ткачук.
Для працівників РАЕС, як і раніше, діятимуть пільги на
придбання путівок.
Юлія КУЛАЄВА

Опитування проводилося з метою
моніторингу ситуації та організації ефективної участі Атомпрофспілки у забезпеченні безпечних робочих місць, дотриманні законодавства про працю під час
заходів щодо запобігання виникненню і
поширенню коронавірусної хвороби
(COVID-19).
До вибірки увійшли: відокремлені
підрозділи (РАЕС, ХАЕС, ЗАЕС, ЮУАЕС)
та головний офіс державного підприємства НАЕК «Енергоатом», ДП
«СхідГЗК», ДСП ЧАЕС, ВП КБ «Атом-

прилад», ДСП ЦППРВ, інші підприємства та організації.
Опитування включало питання: про
дії роботодавця щодо заходів із запобігання поширенню COVID-19; про зміни,
які було введено на підприємстві, в організації/установі; стан забезпечення засобами індивідуального та колективного
захисту; про нарахування/виплати заробітної плати працівникам під час карантину тощо.
З результатами опитування можна
ознайомитися за посиланням:

ПРОФЕСІОНАЛЬНА РОБОТА СПІЛЧАН

Пощастило із талановитими наставниками

Тридцять перший рік
працює у хімічному цеху
Рівненської АЕС Любов
Кострик. Вона — одна з тих,
чиї імена 2019 року були
занесені на Дошку пошани
підприємства. Яким був її
шлях до професійного
визнання та завдяки кому
Любов Яківна зуміла розвинути у собі свої кращі
фахові якості — у сьогоднішній розповіді.
Народилася Любов Кострик у селищі Шацьку Волинської області, там наприкінці 70-х й закінчила
середню школу. Після чого
успішно вступила до Одеського політехнічного інституту.
Проте здобути вищу освіту
так і не судилося, завадили
«справи сердечні»: не змогла
витримати розлуку із коханим, який чекав на неї у рідному Шацьку. Тож дівчина
покинула інститут і поверну-

лася додому. Згодом усвідомила, що зробила прикру
помилку — кохання виявилося нещасливим. Тікаючи
від болючих спогадів, Любов
за порадою знайомих поїхала у пошуках роботи до Кузнецовська.
На Рівненській АЕС почала працювати з вересня 1989
року. Спочатку — на посаді
апаратника блочної знесолювальної установки 3-го енергоблока РАЕС. Наставником,
який допомагав їй опановувати ази хімічної справи, став
колега Валерій Сніжко, за що
вона йому вдячна й донині.
Окрім того, природна допитливість пані Любові спонукала її до самоосвіти. Оскільки поруч із основним місцем
роботи жінки знаходилося
приміщення лабораторії хімічного аналізу, то вона мала
змогу не тільки спостерігати
за роботою досвідчених фахівців-хіміків, а й розпитувати,
що, як і для чого... Таким чином, паралельно із роботою
апаратника, жінка опановувала основи хіманалізу. Наполегливість і старанність
Любові Яківни принесли свої
позитивні плоди — вона стала лаборантом і впродовж
десяти років удосконалювала
набуті знання та навички,
працюючи у зміні Д на енергоблоці №3.
Після багатьох років роботи в хімцеху з великою
теплотою та вдячністю згадує сьогодні Любов Кострик

ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ІНІЦІЮЄ

свою першу наставницю, яка
вводила новопризначену лаборантку у курс усіх справ,
Надію Щавінську.
— Не кожен викладач
зуміє так доступно і зрозуміло пояснити суть хімічних
процесів на виробництві, як
це робила Надія Іванівна.
Вона пояснювала так, що
просто неможливо було не
зрозуміти! Я часто зверталася до неї за порадою чи
роз’ясненням, і жодного разу
вона не відмовила у допомозі. Всі мої нинішні знання та
досягнення — це значною
мірою і її заслуга, — розповідає Любов Кострик.
Зараз Любов Яківна працює лаборанткою хіманалізу
загальностанційних об’єктів.
До її обов’язків входить перевірка чистоти азоту та кисню
у балонах. На АЕС азот використовують під час перехідних режимів у турбінному та
реакторному відділеннях для
видування водню з обладнання, а кисневі балони необхідні для зварювання та
різки металу. Неякісно виконаний аналіз цих газів може
призвести до простоїв у
роботі основного обладнання, а відтак — до втрати часу та економічних збитків.
Усвідомлюючи важливість
якісного виконання хіманалізу, Любов Кострик до своєї
роботи ставиться дуже відповідально.
— Відчуваю певну професійну гордість, адже щодня

результатів досліджень нашої хімічної лабораторії з
нетерпінням очікують працівники РАЕС — і рядові
апаратники, і провідні інженери, — зазначає Любов
Яківна. — Хімконтроль потрібен передусім для забезпечення стійкості конструкційних матеріалів основного
обладнання атомної електростанції, а тому є важливою
складовою безпечної та безперебійної роботи нашого
підприємства.
Професійний шлях Любові Кострик засвідчує, наскільки важливо бути у житті вольовою особистістю, не
здаватися й прагнути до саморозвитку.
Адже, незважаючи на відсутність фахової освіти (про
що жінка не раз жалкувала),
Любов Яківна таки зуміла
стати справжнім професіоналом своєї справи — завдяки
власним зусиллям та допомозі небайдужих, грамотних
колег і наставників.
Сьогодні у неї є все,
що робить людину щасливою: улюблена робота, повага колег, впевненість у своїх
силах, дружна родина. А тому
Любов Кострик впевнено
констатує: «Доля виявилася
прихильною до мене і звела з
багатьма хорошими людьми,
які допомогли стати щасливою — як у професійному
плані, так і в особистому
житті».
Олена РОМАНІК

А ЯК У ЗАРУБІЖНИХ КОЛЕГ

Заходи з екологічного оздоровлення
Південного Бугу
Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» ініціює заходи з оздоровлення
Південного Бугу, зокрема очищення малих річок Миколаївщини.
У листі на адресу голови держадміністрації Миколаївської
області О. Стадніка за підписом т.в.о. президента Компанії П.
Котіна запропоновано внести відповідні доповнення до
«Програми розвитку водного господарства Миколаївської
області на 2020–2021 роки». Звернення викликане ситуацією,
що склалася в басейні Південного Бугу протягом останніх років.
У листі, зокрема, зазначаєть- до суттєвих змін характеру
ся, що, починаючи з 2015 року, природокористування, концепції
рівень води у річці почав падати. розвитку водного господарства,
Зменшення водності пояснюєть- з урахуванням світового досвіду
ся негативними змінами в еколо- управління природними комгічному стані водних ресурсів, плексами.
причинами глобального масштаУ зверненні підкреслюється,
бу, пов’язаними з потеплінням що через нестачу води під загроклімату, та локальними, спри- зою не лише стабільність роботи
чиненими діяльністю людини. У Олександрівської ГЕС, Ташлицьспекотні періоди року в умовах кої ГАЕС і Южно-Української
малої водності зростає антропо- АЕС (так, на ОГЕС протягом
генне навантаження на річковий 2015–2019 років гідроагрегати
стік, що виявляється в збільшенні не працювали 380 днів). Дерзабору води на господарські жавне агентство водних ресурсів
потреби.
України на офіційному сайті
Щоправда, нині водозабір у попередило, що через аномальні
басейні Південного Бугу змен- осінь і зиму 2019–2020 років
шився у шість разів. На початку уперше за 120 років можуть бути
90-х років він становив 1,8 млрд обмежені права користування
м3, у 2017-му — 298,6 млн м3. водою. Спираючись на статтю 45
Значне скорочення забору по- Водного кодексу України, Держверхневих вод призвело до від- агентство наголошує, що за
повідного зменшення скидів стіч- настання маловоддя права водоних вод різної категорії якості та користувачів можуть бути обмебезповоротних втрат. Та незва- жені або змінені умови водокожаючи на певне зменшення ристування, зокрема скиди води
антропогенного навантаження, через греблі ГЕС. Зазначено, що
загальна гідроекологічна ситуа- в разі вжиття таких заходів пріоція у річковому басейні залиша- ритетність надаватиметься зається достатньо проблемною, безпеченню питних і побутових
зокрема через незадовільний потреб населення.
технічний стан каналізаційних
Для басейну р. Південний Буг
очисних споруд низки населених характерний хронічний дефіцит
пунктів.
водних ресурсів, оскільки водоЕнергетики наголошують, що забезпеченість на одного жителя
вирішення еколого-економічних протягом останніх років станопроблем необхідно здійснювати вить лише 880 м3/рік. Зменшення
на якісно новому рівні, відповідно водності річки викликане, окрім

зміни клімату, ще й зарегульованістю її басейну. За кількістю
штучних ставків і водосховищ він
посідає перше місце в Україні
(8,4 тис. і 188 відповідно). На
ньому побудовано та експлуатується 50 малих ГЕС.
У «Енергоатомі» переконані:
покращення ситуації можливе за
рахунок очищення малих річок.
На території Миколаївської області такими є річки Кодима та
Бакшала, які напряму впадають
у Олександрівське водосховище.
Це дасть можливість збільшити приплив води до 30 м3/сек
«Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
зобов’язує Україну запроваджувати європейські стандарти у
сфері управління водними ресурсами, їх охорони та боротьби
із забрудненням. Рішенням Миколаївської обласної ради від 21
грудня 2018 року затверджено
«Програму розвитку водного
господарства Миколаївської області на 2020–2021 роки», але, на
жаль, до програми не включено
заходи щодо розчищення приток
Кодими та Бакшали. З огляду на
вищезазначене просимо розглянути можливість активізації робіт,
спрямованих на збереження та
очищення малих річок, а саме
внести до «Програми розвитку
водного господарства Миколаївської області на 2020–2021
роки» заходи з розчищення і впорядкування малих річок Миколаївщини з метою екологічного оздоровлення басейну річки
Південний Буг і його приток Кодими та Бакшали», — зазначено
в листі т.в.о. президента НАЕК
«Енергоатом» Петра Котіна на
адресу голови Миколаївської
ОДА Олександра Стадніка.

Атомна — енергетика чиста
У США атомну енергетику визнають чистою та прирівнюють до відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).
У дослідженні американського аналітичного видання Stacker зазначається, що чиста енергія включає в себе всі
джерела енергії, які не виділяють вуглекислий газ в атмосферу: гідроенергетика, енергія вітру, ядерна, геотермальна,
сонячна генерація і фотоелектрична
енергетика. Автори підкреслюють, що
відновлювана енергія і чиста енергія не
є взаємозамінними поняттями. «Джерела енергії, які можуть бути чистими,
не обов’язково є відновлюваними або
здатні самостійно поповнюватися (наприклад, ядерна енергетика), тоді як
відновлювані джерела енергії можуть
бути не чистими (наприклад, енергія з
біомаси)», — йдеться у матеріалі.
Як бачимо, західні колеги рішуче налаштовані на курс боротьби зі зміною
клімату у світі. Так, для прикладу, нові
власники АЕС «Beaver Valley» (США) відмовилися від планів дострокового
закриття станції, яке мало відбутися
2021 року. Компанія-оператор АЕС повідомила, що відкличе зроблене у 2018
році повідомлення попередніх власників щодо закриття станції. Зміна планів
пов’язана з новою енергетичною політикою штату Пенсільванія, націленої на
скорочення викидів парникових газів.
Наразі Пенсільванія на етапі входження
до першої в США обов’язкової ринкової

Існування профспілкового руху в Україні — це ознака рівня цивілізованості держави

програми зі скорочення викидів парникових газів RGGI (Регіональна ініціатива
скорочення викидів парникових газів),
що має на меті скоротити викиди вуглецю та підтримати наявні чисті енергоресурси, що є основними компонентами боротьби зі зміною клімату. До цієї
угоди вже приєдналася десятка таких
великих американських штатів, як Коннектикут, Делавер, Мен, Меріленд,
Массачусетс, Нью-Гемпшир, Нью-Йорк,
Род-Айленд, Вермонт і Нью-Джерсі.
Водночас на початку 2020 року
Міністерством енергетики та захисту
довкілля України була представлена
Концепція «зеленого» енергетичного
переходу України до 2050 року, яка має
стати основою для розробки нової
енергетичної стратегії України на зміну
чинній. Досягнення її цілей базується на
збільшенні частки в країні відновлюваних джерел: сонячної та вітрової генерацій, електростанцій на біомасі у поєднанні з новими високоманевровими
генеруючими потужностями на газі,
технологіями акумулювання та зберігання електроенергії для балансування.
Одночасно з цим Концепція передбачає
суттєве зменшення частки атомної
генерації, яка сьогодні розвивається й
забезпечує понад 54% у загальному
енергобалансі країни. На жаль, про те,
що атомна енергетика є чистою, в цій
Концепції не йдеться.
Підготувала Юлія КУЛАЄВА
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БЛАГОДІЙНИЙ СПЕЦФОНД «СтопВірус.Вараш»

Кожен допомагає, зважаючи на свої можливості
Благодійний спецфонд «СтопВірус.Вараш», активними учасниками якого є працівники Рівненської АЕС, станом на першу декаду травня зібрав 83 тис. гривень, з
яких 59 тис. були скеровані на потреби медичних та екстрених служб міста Вараша.
ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України», що функ- місяця небайдужим містянам вдалося вкотціонує у м. Вараш, увійшов до переліку 11 ре самотужки пошити 52 медичних халати,
госпітальних баз, які прийматимуть хворих 52 медичних чепчики та 245 одноразових
так званої другої хвилі боротьби з корона- захисних комбінезонів. Зокрема, залишки
вірусом. Для підтримки медиків, а також потрібного медичного спанбонду були
поліціянтів та військових у місті-супутнику знайдені в Херсоні, а лекала виготовляли
РАЕС створена громадська ініціатива відповідно до зразка, отриманого за кон«СтопВірус.Вараш», до якої нині долучило- сультаціями лікарів первинки. Окрім того,
ся понад 100 активних та небайдужих гро- волонтери організували благодійний аукмадян.
ціон, де гроші від продажів авторських вироІз середини квітня їхніми силами до бів різних майстринь Вараша були перераінфекційного та реанімаційного відділення ховані до спецфонду.
СМСЧ №3 передано 15 багаторазових заСлова подяки до учасників спецфонду,
хисних комбінезонів, а також 91 одноразо- керівництва і профкому РАЕС та інших
вий комбінезон та 17 медичних халатів, небайдужих людей за постійну допомогу та
пошитих волонтерами. Попередньо спец- підтримку медиків висловила заступник
фондом було передано 200 нітрилових рука- начальника з медичної частини СМСЧ №3
вичок, 1000 бахіл та 1000 одноразових три- м. Вараш Тетяна Литишенко: «Від усього
шарових масок. Також у квітні за рахунок нашого колективу хочу висловити безмежну
спецфонду для медиків Вараша закуплено вдячність усім, хто допомагає медикам
та передано 20 кисневих масок високої нашого закладу в цей нелегкий час. Без
концентрації Intersurgical EcoLite™, 10 пуль- вашої допомоги все б склалося точно не так
моксиметрів і бактерицидний пересувний добре, як є зараз».
опромінювач для швидкого знезараження
Уся актуальна інформація щодо викоповітря і поверхонь. А наприкінці минулого ристання та надходження коштів до благо-

дійного спецфонду «СтопВірус.Вараш», а також перелік необхідних ресурсів розміщені
на сайті varash-fond.org. Як зауважує представник спецфонду, працівник Рівненської
АЕС Віталій Федорчук, спочатку це була
лише маленька громадська ініціатива, яка
згодом переросла у велику команду однодумців та продовжує зростати. «Кожен допомагає, зважаючи на свої можливості:
хтось організацією, хтось довезенням, біль-

шість — фінансовою та не менш важливою
моральною підтримкою. Без медиків нам
не подолати цього складного шляху, тому
обов’язково підтримуймо їх — доброю справою, словом подяки чи навіть постом у соцмережі. І пам’ятаймо, що залишатись удома,
мити руки, тримати дистанцію — це також
спосіб підтримки наших лікарів!», — наголошує Віталій Федорчук.
Юлія КУЛАЄВА

ДУХОВОМУ ОРКЕСТРУ ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС — 15 РОКІВ

ПОРАДИ НА ЧАСІ

Народний аматорський колектив профспілки
Навесні 2005-го, коли
Запорізька АЕС поспішала
завершити роботи в новому парку, виникла ідея,
щоб у День Перемоги там
лунала духова музика. Часу для організації любительського оркестру залишалося небагато. Та 7
травня всі, хто прийшов на
свято, почули улюблені
марші та вальси. Відтоді
минуло 15 років...
Мало хто знає, але вперше духовий оркестр в Енергодарі був організований у
80-х роках. Грали для будівельників атомної електростанції, для жителів міста. Та
через кілька років оркестр
розпався... У 90-х була спроба знову зібрати духовий
колектив, тепер уже на атомній станції. Проте організувати його вдалося лише 2005
року, за сприяння профкому
НАЕК. Тоді лідер профспілкового комітету Компанії Олексій Лич передав Запорізькій
атомній чудовий подарунок
— повний комплект інструментів для середнього духового оркестру, і цим скористалися у нас на всі сто
відсотків.
Упродовж перших 10 років керівником оркестру
ЗАЕС був Володимир Ніколаєнко, який при культурноділовому центрі навчав юні
обдарування гри на духових
інструментах. І коли знову
згадали про оркестр, прийшли старі знайомі — колишні співробітники ЗАЕС та
ЗаТЕС, заводу НСОіТ, містяни. Потім колектив музикантів очолив Олексій Сировий. А з 2014 року паличку
диригента передано у руки випускникові Харківської
академії культури, викладачу Енергодарської дитячої
музичної школи Андрію Болицькому.

Перша концертна форма
музикантів була як на флоті,
і це створювало враження
військового морського оркестру. Згодом форма змінилася, та майже не помінявся
за 15 років склад колективу.
Тут є досвідчені музиканти,
хоч і аматори. Серед них —
представники різних підрозділів ЗАЕС. Є викладачі музичної школи, буває, що грають студенти та школярі.
Найстаршому — Григорію
Петровичу Авілкіну — 76 років, наймолодшому — 13.
Учорашні юні оркестранти
вчилися у Львівській національній музичній академії ім.
М. Лисенка та інших професійних вишах. На заміну їм
приходять діти та онуки. До
слова, в оркестрі вже чотири
династії: Левадних, Авілкіних,
Паліїв та Стареньких. А цього
року в колектив прийшов
Дмитро Олександрович Курило, який раніше працював
одним із заступників генерального директора ЗАЕС, а
тепер грає в духовому оркестрі на трубі.
Музичний репертуар в
оркестру дуже широкий. Це
естрадно-духова музика —
марші, вальси з фокстрота-

ми, а також дитячі, молодіжні,
джазові музичні композиції,
популярні мелодії. Загалом
за роки накопичилося понад
500 найменувань. Нині духовий оркестр ЗАЕС грає навіть рок-хіти, одне слово,
працює в різноплановому
напрямі. До них увійшли мотиви груп «Ленінград», «Квін»,
«АББА», «Бі Джіз», «Scorpions», «Нірвана», «Діп перпл»
(Deep Purple), джазові композиції Тома Джонсона і Глена Міллера, музика Майкла
Джексона, українські хіти,
відомі вальси Є. Доги, І. Шамо. Із задоволенням музиканти виконують сучасні
мелодії: саундтреки до мультфільмів, відомі пісні світової
естради. Чого тільки варта
музика з «Піратів Карибського моря», після виконання якої зал підривається на
овації!
Останнім часом оркестр
працює над попурі, поєднуючи давно вивчені пісні у великий концертний номер.
Завдяки цій тактиці знайомі
нам «Червона рута», «Водограй», переписані на новий
естрадний лад, набули нового звучання. Є понад сто композицій, складених у тема-

тичні програми для всіх святкових календарних дат і заходів ЗАЕС. Такий підхід до
репертуару невипадковий —
адже люди за віком різні і
їхні смаки теж. До того ж це
спроба залучити до колективу молодих музикантів.
Також є намір додати
нові формати взаємодії на
сцені. Тож публіка почує не
лише духову музику, а й
вальси у виконанні солістів
культурно-ділового центру.
Ще більше вражають музиканти плац-концертом-дефіле. Словом, тепер є не тільки
що послухати, а й на що
подивитися.
Зазвичай складні номери
готуються для участі у фестивалі «Таврійські сурми», на
якому оркестр Запорізької
АЕС щоразу отримує призові
місця. З гостьовим візитом на
День міста відвідали Южноукраїнськ. На меті було побувати й на Рівненській атомній
станції. Цих зустрічей чекаємо з нетерпінням.
Готуючись до свого ювілею, музиканти приготували
черговий сюрприз. Це твір О.
Бородіна «Половецькі танці» з
опери «Князь Ігор», відомі
мелодії 70-х років.

Те, що майстерність музикантів за роки творчості
значно підвищилася, відзначають усі. Доброю школою
стали недільні вечірні виступи
у місті. А рік тому оркестр перемістився до Парку Перемоги, на сцену «Ракушка».
Кілька років тому співробітник НТЦ Юрій Гузєв, який у
колективі музикантів з перших днів, став ініціатором
присвоєння оркестру звання «народний аматорський».
Захищали звання перед комісією Федерації профспілок
України. Дуже хвилювалися.
Але ж захистили! Періодично
профспілка купує і дарує
артистам нові інструменти. А
до ювілею пошили і подарували красиву концертну
форму: класичні чорні смокінги з метеликами.
Сьогодні керівник оркестру Андрій Болицький
сповнений нових планів. У
задумах робота з хором,
акомпанемент українським
щедрівкам у виконанні «Червоної калини» та співпраця з
танцювальними колективами. Сподіваємося, все це ми
побачимо та почуємо вже
найближчим часом.
Ірина ГОРТЕНКО

Скільки живе коронавірус…

Вірус COVID-19 продовжує
жити на поверхнях протягом
п’яти днів. Такі дані Центру
громадського здоров’я. Зазначається, що заразність
COVID-19 знижується уже за
три години. Також у Центрі
нагадали про важливість дезінфекції контактних поверхонь
у квартирах та будинках.
Нижче — перелік поверхонь і
час, протягом якого коронавірус
живе на них:
• мідь (монети, посуд тощо)
— 4 години;
• алюміній (банки з напоями,
монети) — 2–4 години;
• картон (коробки для
доставки їжі) — 1 день;
• нержавійка (холодильник,
мийка, кухонний посуд) — 2–3
дні;
• пластик (сидіння у транспорті, пляшки, кнопки) — 2–3 дні;
• деревина (меблі) — 4 дні;
• папір та скло (газети, журнали, склянки, дзеркала тощо) —
до 5 днів;
• кераміка (посуд із глини та
порцеляни) — 5 днів;
• метал (дверні ручки, столові
прибори тощо) — 5 днів.
Чи може існувати коронавірус
у їжі, експерти поки що не можуть
відповісти.
Терміни існування вірусу залежать від типу поверхні, температури й вологості навколишнього середовища. Тому, як
зауважили представники Центру,
важливо дезінфікувати контактні
поверхні у приміщенні загального
користування — ручки дверей,
поручні, кнопки зливного бачка,
кнопки ліфтів, ручки кранів тощо.
Для проведення дезінфекції
фахівці рекомендують звичайні побутові засоби із 0,5 хлору
або 60–80% спирту. При цьому
не потрібно забувати про правила безпеки — цими засобами
варто користуватись у гумових
рукавичках.
Для автоматичного прання
білизни та одягу потрібно налаштувати максимально можливу
температуру, а випрані речі ретельно висушити.

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