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АТОМПРОФСПІЛКА УКРАЇНИ:
СОЛІДАРНИЙ ЗАХИСТ

Не покинули напризволяще
Медичні працівники Державного закладу «Центр спеціалізованої медичної допомоги Зони відчуження» МОЗ
України, що розташований у м. Чорнобиль, висловлюють
щиру подяку Атомпрофспілці за надання своєчасної безповоротної фінансової допомоги для закупівлі засобів індивідуального захисту медичних працівників, які перебувають
на передовій у зоні відчуження по боротьбі з пандемією
коронавірусу.
Лікувальні заклади та медичний персонал не були готові до
надання медичної допомоги хворим через недостатню кількість
засобів індивідуального захисту, антисептиків, медичного
обладнання. МОЗ України на початок пандемії не в змозі було
забезпечити бодай найнеобхіднішим.
Медичні працівники були покинуті напризволяще, залишившись наодинці з хворими, без належного індивідуального
захисту, що призвело до великої кількості інфікованих та захворілих саме медичних працівників. На допомогу, як завжди у
критичних ситуаціях, прийшли волонтерські організації, подавши руку допомоги лікувальним закладам для захисту медичних
працівників.
До цієї благородної справи долучилась і Атомпрофспілка.
Рішення про надання безповоротної фінансової допомоги лікувальним закладам, що входять до її складу, було своєчасним і
потрібним медикам. За виділені кошти медичним працівникам
закладу — членам профспілки були закуплені та розподілені
засоби індивідуального захисту, а саме: маски, респіратори,
захисні екрани, окуляри, рукавички, бахіли, шапочки, одноразові
халати та комбінезони, деззасоби для обробки рук та дезінфекції приміщень, вироби медичного призначення — пірометри,
пульсоксиметри.
Через газету «Атомник України» висловлюємо Подяку
Атомпрофспілці за небайдужість, розуміння проблем медпрацівників та надану допомогу. В єдності — наша сила!
Із вдячністю
Директор ДЗ ЦСМДЗВ МОЗ України
Вдовиченко В.Г.
Голова профспілкового комітету
Сокол В.Г.

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОТЕСТ ГІРНИКІВ-УРАННИКІВ

Вимога: погасити борги із зарплати
27 травня у Кропивницькому на площі Героїв Майдану відбулася мирна акція протесту працівників державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».
Уже півроку на підприємТака ситуація обумовлестві постійно затримується на тим, що державним підвиплата заробітної плати приємством НАЕК «Енергопрацівникам, відсутні за- атом» не виконується графік
пасні частини, пально-мас- розрахунків за договором,
тильні матеріали та ін. Під- укладеним з ДП «СхідГЗК»,
приємство не в змозі заборгованість, з урахуваноплатити послуги з переве- ням травня, становить більш
зення уранової руди, ава- як 550 млн грн. Об’єктивно
рійно-рятувальних служб та слід зазначити, що це є
охорони. Не сплачено по- наслідком кризи в енергедатки, збори та обов’язкові тичній галузі, заборгованості
платежі.
держави перед атомною
Працівникам виплачена енергетикою (з початку ротільки частина авансу за кві- ку оптовий ринок електротень, а вже потрібно розра- енергії заборгував НАЕК
ховуватися за травень.
«Енергоатом» майже 5 млрд
За борги з оплати елект- грн) та накладеними на
роенергії планується повне «Енергоатом» обмеженнями
відключення електропоста- у виробленні електроенергії
чання усіх підрозділів ком- (на сьогодні, за інформацією
бінату. Зараз на підпри- офіційного сайту НАЕК, —
ємстві проводяться заходи 6630 МВт з 9490 наявних).
щодо попередження аварійНа акцію протесту виної ситуації, яка може ви- йшли шахтарі Інгульської,
никнути у зв’язку з відклю- Смолінської та Новокостянченням електроенергії, що, у тинівської шахт з вимогою
свою чергу, може призвести виплатити заробітну плату та
у тому числі й до неперед- не допустити відключення
бачуваних екологічних на- електроенергії на підприслідків у регіоні.
ємстві.

Учасники акції передали звернення до голови
Кіровоградської обласної
держадміністрації з вимогою терміново втрутитись в
ситуацію і допомогти вирішити питання фінансування ДП «СхідГЗК» та виплати працівникам зароблених
коштів.
***
Допомогти вирішити
фінансові проблеми підприємства «Східний гірничозбагачувальний комбінат»
просять Прем’єр-міністра

України Дениса Шмигаля
та виконувачку обов’язків
міністра енергетики Ольгу
Буславець. Про це повідомила заступниця голови
обласної держадміністрації
Світлана Лобанова. За її
словами, сьогодні відправили два листи урядовцям.
Тримаємо зв’язок з генеральним директором комбінату, знаємо про ситуацію
із можливим відключенням
електрики на шахті. Є інформація, що частково погасять
заборгованість».

УРАНОВЕ ВИРОБНИЦТВО — ОРГАНІЧНА СКЛАДОВА ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Не допустити дестабілізації ситуації на ДП «СхідГЗК»

ЗА РІШЕННЯМ УРЯДУ

Відділено Мінекології
від Міністерства енергетики
Кабінет Міністрів України 27 травня прийняв постанову
№425, якою перейменував Міністерство енергетики та
захисту довкілля на Міністерство енергетики та утворив
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.
За словами т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля
Ольги Буславець, інституційна спроможність діючого міністерства не дозволяє забезпечити належний рівень формування і
реалізації державної політики в обох сферах, якими займається орган, це також призводить до конфлікту інтересів.
«Критично важливо зараз забезпечити стабільність саме
Міністерства енергетики через кризу, яка може призвести до
непоправних наслідків», — зауважив Прем’єр-міністр Денис
Шмигаль.
Наступним на черзі розділення стоїть Мінекономрозвитку — аграрники невдовзі матимуть профільне відомство.

Зважаючи на низку нагальних питань щодо критичної ситуації на ДП «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат», Головою Атопрофспілки України Валерієм
Матовим було ініційовано проведення робочої наради з
в.о. міністра енергетики Ольгою Буславець, яка відбулася 2 червня 2020 року на комбінаті у м. Жовті Води за
участю представників трудових колективів усіх структурних підрозділів державного підприємства, народних депутатів-мажоритарників та місцевих посадовців.
Розмова на зібранні роз- 29 травня. З цього питання
почалася з обговорення та про ситуацію загалом на
причин та наслідків нещас- підприємстві докладно доного випадку, що стався на повів генеральний дирекНовокостянтинівській шахті тор ДП «СхідГЗК» Олександр

Сорокін. Він повідомив,
що є низка проблем, для
розв’язання яких потрібна
підтримка міністерства. Зокрема, конче необхідна фінансова допомога з резер-

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

вного фонду Кабміну, зменшення розміру відрахування
комбінатом до державного
бюджету частини чистого
прибутку та ін.
(Закінчення на 2-й стор.)

http://www.atomprofspilka.info
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Не допустити дестабілізації ситуації на ДП «СхідГЗК»
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
Голова Атомпрофспілки Валерій Матов зазначив, що сьогодні
склалися ділові відносини з керівництвом міністерства, є взаєморозуміння, що дає надію на вирішення проблемних питань атомної
галузі. Не можна допускати ситуацію, яка зараз склалася на підприємстві, треба, щоб була розроблена і працювала Державна
економічна програма розвитку
атомно-промислового комплексу,
а це зона відповідальності ДК
«Ядерне паливо», який з цим завданням не впорався.
Голова профкому ДП «СхідГЗК»
Борис Філіппов у своєму виступі
подякував Ользі Буславець за приїзд на підприємство та можливість
зустрітися з колективом, тим паче
що робоча поїздка збіглася з виплатою заробітної плати працівникам за квітень. Промовець акцентував увагу на тому, що в таких
умовах, коли робітники ідуть на
зміну і не знають, будуть вони сьогодні працювати чи підуть додому,
відключать електрику чи ні, чи
будуть необхідні матеріали — працювати неможливо! Той випадок,
що стався на Новокостянтинівській
шахті, можливо, і має коріння саме через таку невизначеність.
Незважаючи на виділені підприємству 60 млн грн, на «СхідГЗК» становище корінним чином не змінилося. Тому вчора профком прийняв
рішення про вступ до колективного
трудового спору у зв’язку з невиплатою заробітної плати та по-

рушенням трудового законодавства. Для вирішення ситуації, що
склалася на підприємстві, профспілковий комітет пропонує:
По-перше, НАЕК «Енергоатом», незважаючи на складне становище в енергетичний галузі, має
перераховувати кошти (на сьогодні
це 458 млн грн боргу), щоб комбінат вчасно виплачував заробітну плату і мав можливість нормально працювати, адже це основні
питання.
Друга пропозиція, і вона вже
озвучувалась іншими учасниками
наради, стосується державного
концерну «Ядерне паливо». Була й
«дорожня карта», і визначені терміни, півроку, для ліквідації концерну,
на сьогодні нічого в цьому напрямі
не робиться. Є багато зауважень
до діяльності концерну: не треба з
його боку втручатися кому працювати начальником дільниці, вирішувати оперативні питання діяльності підприємства тощо. Є багато
важливих державних питань, якими мав би опікуватися концерн:
відсутня державна програма економічного розвитку (термін попередньої збіг 2013 року), не затверджена програма виведення з
експлуатації уранових об’єктів, а
для Смолінської шахти це має
надзвичайно важливе значення. У
другому кварталі цього року мало б
уже працювати підприємство на
Апрельському родовищі, а його
взагалі немає. Оцими питаннями
мав би займатися державний концерн. Ставлення до цієї проблеми
працівників комбінату виявилось у

вигляді більш ніж 2000 підписів, зібраних лише за два дні.
І третя пропозиція — це реорганізації ДП «СхідГЗК» шляхом
приєднання до ДП НАЕК «Енергоатом», яку не підтримало попереднє керівництво міністерства.
Приєднання дозволить створити
єдиний технологічний комплекс,
вертикально інтегровану компанію
— від видобутку уранової сировини до виробництва електричної
енергії атомними станціями України. Така спільна робота дає
технічні, організаційні та економічні
переваги.
У своєму виступі голова профкому Інгульської шахти Михайло
Мельник наголосив, що за два
роки чисельність працівників шахти через скорочення зменшилася з 1372 до 987 осіб (тільки у
2019 році скоротили 200 робочих
місць), є велика проблема з підготовкою кваліфікованих фахівців та
закріпленням кадрів, і головне —
працівник, добре виконуючи свою
роботу (що гірники і роблять), має
своєчасно отримувати гідну заробітну плату, а всі інші питання
повинна вирішувати адміністрація. До речі, з останнім в.о. міністра Ольга Буславець повністю
погодилася.
Стурбованість щодо подальшої
долі сірчанокислотного цеху комбінату висловила профгрупорг Майя
Крутій.
Також учасники наради порушували у своїх виступах нагальні
питання, які хвилюють працівників
підприємства: несвоєчасна випла-

та заробітної плати та її низький
рівень, неефективно діють на підприємстві система преміювання
працівників, програма виведення з
експлуатації уранових об’єктів,
розробка Апрельського родовища,
оновлення СКЦ.
Одне із питань, яке озвучили
майже всі промовці, — це ліквідація
ДК «Ядерне паливо» або вихід підприємства зі складу концерну, який
фактично є штучною надбудовою
для комбінату. В.о. міністра висловила розуміння необхідності вирішення цього питання найближчим
часом.
На нараді також виступили
голова Кіровоградської обласної
ради Олександр Чорноіваненко,
депутат Верховної Ради України
Дмитро Чорний, голова Смолінської селищної ради Олександр
Мазура.
Слід зазначити, що за всю історію підприємства це перший профільний міністр, який зустрівся з
трудовим колективом урановидобувного комбінату, а не тільки з

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І СОЛІДАРНІСТЬ

ЗАКОНОДАВЧІ НОВАЦІЇ

ФПУ під час пандемії
Від початку запровадження карантинних заходів в Україні, а це понад два
місяці тому, Федерація профспілок
України, її членські організації займають
активну позицію по захисту спілчан під
час пандемії. На період карантину та
надзвичайної ситуації у ФПУ, як основна, була встановлена дистанційна організація праці та взаємодії з її профоб’єднаннями. Проте в окремих офісах
ФПУ, зокрема Атомпрофспілки України,
почергово працювали працівники, вирішуючи питання охорони здоров’я спіл-

чан, надання допомоги медзакладам,
консультування людей з питань трудового законодавства, займалися, з огляду на технічні умови, випуском друкованої версії газети «Атомник України». А
на посту №1 будинку ФПУ весь цей час
у непростих карантинних умовах постійно перебували чергові охоронці.
Побажаємо їм і всім нам здоров’я, безпеки і терпіння!
На фото: охоронець Олег
ЧУМАКОВ проводить температурний скринінг співробітниці ФПУ

ЗАПОБІГТИ ПОШИРЕННЮ COVID-19

На ХАЕС не послаблюються протиепідемічні заходи
На Хмельницькій АЕС триває
проведення карантинних профілактичних, протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу. Незважаючи на деякі послаблення
карантину на частині території України, на ХАЕС до 22 червня діятимуть усі необхідні обмежувальні
заходи із недопущення поширення
COVID-19 на стратегічно важливому
об’єкті.
Наразі триває заборона на прохід та
пересування територією проммайданчика ХАЕС без захисної маски. При вході
на атомну станцію проводиться експрес-контроль температури тіла всього
персоналу та дезінфекція рук. Частина
персоналу ВП ХАЕС переведена на дистанційну роботу вдома, що сприяє зменшенню контактів та недопущенню поширення інфекції.
Оперативна група, створена на
Хмельницькій АЕС, цілодобово моніто-

рить епідеміологічну обстановку, вона у
постійному контакті з міською владою,
медико-санітарною частиною, щоденно
здійснює коригуючі заходи.
«У нас немає жодних послаблень і
запроваджуються нові застережні заходи, щоб забезпечити здоров’я персоналу та унеможливити поширення коронавірусу на ХАЕС. Водночас ми готові і до
непередбачуваних ситуацій, розробили
певний алгоритм дій. Сподіваємося, що
спільними зусиллями і з найменшими
втратами вийдемо із карантину»,—
наголосив під час зустрічі з представниками корпоративних засобів масової інформації заступник генерального директора з персоналу Богдан
Шмигельський.
***
За повідомленням штабу з координації роботи з проведення карантинних, профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання
поширенню коронавірусу, станом на 3

Медиків прирівняли
до військовослужбовців
Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення
змін до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб (щодо додаткових
гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних
хвороб, та членів їх сімей)».
Згідно із документом, померлі від коронавірусу
медики прирівнюються до загиблих військовослужбовців, їхні сім’ї отримають усі відповідні права і гарантії.
Закон №3376-1 встановлює, що держава забезпечує страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я у разі
встановлення групи інвалідності, що настала внаслідок
захворювання на коронавірус, у разі смерті медпрацівників і працівників наукових установ, які лікували хворих
на COVID-19, а також у разі інфікування медпрацівників
та їхньої смерті від коронавірусу під час карантину.
Виплати передбачено для медиків, які протягом
року отримали групу інвалідності внаслідок захворювання на коронавірус.
Виплату надаватимуть за умови, що захворювання
пов’язане з виконанням професійних обов’язків, у розмірі не менш ніж 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — 681000 грн.
У разі смерті медика, який працював в умовах підвищеного ризику зараження інфекцією, виплата родичам становитиме 1702 500 грн.
ОХОРОНА ПРАЦІ НА ЗАЕС

червня 2020 року, на Хмельницькій АЕС
підтверджено 16 випадків захворюваності на COVID-19, з них 13 осіб одужало.
Наразі триває тестування контактних осіб та здійснюються усі необхідні
заходи щодо запобігання поширенню
коронавірусу.

Чорнобильська АЕС вийшла з карантину
У зв’язку з послабленням в Україні протиепідемічних заходів з 1 червня персонал Чорнобильської АЕС
у повному складі повернувся до виконання виробничих завдань. З цього моменту роботу підприємства
відновлено у режимі так званого «адаптивного карантину», для виконання вимог якого профспілкова організація станції терміново закупила 9 400 медичних
масок. У нагоді стали також придбані ППО ЧАЕС пірометри, якими здійснюється температурний скринінг
персоналу перед посадкою до електричок та на вході
до офісного центру в Славутичі.
Під час карантину, що розпочався з 19 березня, на
робочих місцях залишався переважно оперативний персонал ДСП ЧАЕС, який забезпечує ядерну та радіаційну
безпеку об’єкта. У той само період, упродовж 74 календарних днів, денний персонал перебував у вимушеному
простої та отримував заробітну плату у розмірі 100% окладу. Цю соціальну гарантію Атомпрофспілці вдалося зафіксувати у Галузевій угоді на 2018–2020 роки. На щастя, за

його керівництвом. Усі висловлені
пропозиції в.о. міністра Ольга Буславець пообіцяла внести до протоколу для подальшого виконання.
Час покаже, як скоро вони будуть
виконані.
Підготувала
Юлія КОЗИРЄВА,
завідувачка відділу
з організаційної та масової
роботи Східної об’єднаної
організації профспілки

час карантину випадків захворювання на COVID-19 ні на
підприємстві, ні в Славутичі зафіксовано не було.

«Vision Zero» у профілактиці
виробничого травматизму
На Запорізькій АЕС стан охорони здоров’я та
забезпечення безпеки праці фахівців підприємства систематично відстежують із застосуванням
інструментів глобальної концепції «Vision Zero». У
2019 році Запорізька АЕС відпрацювала з нульовим рівнем виробничого травматизму, не зареєструвавши жодного випадку.
«Vision Zero», або нульовий травматизм є якісним
підходом до організації профілактики заходів безпеки на робочих місцях. 2019-й — не єдиний рік за
період роботи станції з відсутністю виробничого
травматизму, коли не було зареєстровано жодного
нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом»,
— зазначила інструктор групи охорони праці
навчально-тренувального центру Запорізької АЕС
Марія Шамрай.
Розвиток ефективної профілактики травматизму
дозволяє усунути і попередити травматизм, а також
професійні захворювання. З цією метою фахівцями
групи охорони праці навчально-тренувального центру розроблена пам’ятка щодо обов’язків і прав працівників; банери і плакати з безпечного виконання
робіт, розміщені на території станції.
На Запорізькій АЕС керівники всіх підрозділів відповідають за безпеку та гігієну праці, а працівники
намагаються не піддавати себе і колег необґрунтованому ризику, знають свої права та беруть участь у
профілактичних заходах.

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

4 червня 2020 року

№22 (1017)
КОЛІЗІЇ ЩОДО ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681

3

СПО ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК ВИМАГАЄ

Шокуюче рішення соціального Зупинити просування законопроекту «Про працю»!
Спільний представницький та спрямований на запровад- профспілок, як це передбачено
парламентського комітету
орган репрезентативних всеук- ження неоліберальних спроще- законодавством.

27 травня ц.р. члени парламентського Комітету Верховної Ради
України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянули та рекомендували до розгляду законопроект «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань
діяльності професійних спілок)» №2681.
Під час обговорення було ви1. На слуханнях, які відбулися 19
словлено чимало зауважень до лютого ц.р. у Комітеті Верховної
положень законопроекту.
Ради України з питань соціальної
Представники об’єднань проф- політики та захисту прав ветеранів
спілок запропонували зняти його з на тему: «Сучасний стан українрозгляду, оскільки він є антиконсти- ських профспілок. Потреба у перетуційним, антинародним, обмежує завантаженні соціально/публічного
права профспілок та порушує низ- діалогу», після обговорення полоку міжнародних обов’язків, взятих жень законопроекту №2681 було
Україною у процесі ратифікації між- визнано, що більшість з них суперенародних правових актів. Раніше чать Конституції України, чинним
ФПУ і СПО об’єднань профспілок законам та міжнародним закононадали комітету правову позицію давчим актам, зокрема, порушують
та експертні висновки наукових право на вільне об’єднання громазакладів щодо невідповідності дян у профспілки.
низки законодавчих норм законоп2. Мін’юст України у своїх
роекту №2681 Конституції України висновках щодо цього законопрота конвенціям МОП, а також актам екту фактично його скасував саме
ООН та ЄС.
через невідповідність багатьох його
Постає запитання, чи може вно- положень правам людини та основситися на розгляд парламенту ним положенням національного
такий законопроект, який супере- законодавства.
чить міжнародним зобов’язанням
3. Місія Європейських профспідержави, Конституції та чинному лок, яка зі свого боку моніторить
законодавству?
ситуацію, зазначила, що прийняття
Вочевидь, ні!
в такій редакції цього закону супеЩе одне запитання: а чи потріб- речитиме духу, принципам і дирекно вносити зміни до законодавства тивам Євросоюзу, Європейській
про профспілки?
соціальній хартії, а також Хартії з
Так, звісно, потрібно, тому що прав людини.
країна перебуває в стані реформу4. Нарешті, самі члени профспівання: змінюються суспільні, еконо- лок і громадяни України, ознайомічні, соціальні відносини. І проф- мившись зі змістом цього законопспілки, яких це стосується, знають, роекту, висловили своє ставлення
які саме потрібно вносити зміни до до нього, підписавши петицію на
законодавства про їхню діяльність. сайті Верховної Ради України щоПрофспілки готові до опрацювання і до не підтримки законопроекту
прийняття виважених рішень, які б №2681.
не порушували норми національноОднак, незважаючи на всі пего законодавства і актів міжнарод- реконливі докази несприйняття
ного права та відповідали інтер- правовиками, громадянським сусесам членів профспілок. Тому СПО пільством, міжнародними органіоб’єднань профспілок запропону- заціями цього проекту, не враховав парламентаріям створити ро- вуючи наростаючий суспільний
бочу групу з доопрацювання зако- спротив щодо нього, члени комінопроекту №2681.
тету Верховної Ради, представниОднак за результатами обгово- ки політичної фракції «Слуга нарорення більшістю голосів комітет ду», які брали участь у засіданні
ухвалив рішення рекомендувати комітету, не підтримали конструкВерховній Раді прийняти проект тивні пропозиції представників
закону №2681 за основу і вже після профспілок, проігнорували думку
цього створити робочу групу для громадськості щодо необхідності
його подальшої підготовки до дру- відтермінування подання законогого читання.
проекту №2681 на розгляд парлаЗа оцінкою Голови ФПУ Григорія менту та необхідності його доопОсового, прийняте парламент- рацювання.
ським Комітетом з питань соціальЗа оцінкою лідера профспілок,
ної політики рішення шокує.
таке рішення депутатів є політично
На підтвердження цього він безвідповідальним.
навів такі аргументи:
Олексій КОРЕЦЬКИЙ

раїнських об’єднань профспілок
на національному рівні у відповідь на направлення Міністерством економрозвитку України
для погодження до Міністерства
юстиції України проекту закону
України «Про працю» (реєстр.
№2708 від 28.12.19), який був
відкликаний з Верховної Ради України у зв’язку з відставкою Кабінету Міністрів України,
звернувся листом до КМУ.
У листі Голова СПО об’єднань
профспілок Григорій Осовий наголошує на тому, що «вищеназваний законопроект, ініційований попереднім складом Уряду

них підходів до реформування
трудового законодавства, розроблявся без врахування українських реалій у сфері праці,
широкої публічної дискусії i фахового обговорення. Через це
документ отримав негативну
оцінку не лише з боку профспілок, а й Міжнародного бюро
праці, провідних національних
закладів освіти та експертів з
трудового права.
Також у листі акцентується на
тому, що під час опрацювання
зазначеного акта урядовою стороною не були дотримані узгоджувальні процедури зі CПO об’єднань

Зважаючи на це, 29 січня п. р.
профспілки звернулися з позовом
до Окружного адміністративного
суду м. Київ про визнання протиправними дій Уряду.
СПО об’єднань профспілок вимагає від КМУ зупинити подальше
просування законопроекту «Про
працю» та пропонує Урядовій стороні офіційно приєднатися до розробки кодифікованого акта у сфері
праці, розпочатого мультидисциплінарною робочою групою при
Комітеті Верховної Ради України з
питань соцполітики, а також підтвердити повноваження зайнятих у
ній урядових представників.

КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Запропоновано до розгляду новий законопроект
Голова СПО Григорій Осовий надіслав до
Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підготовлений трьома сторонами соціального діалогу проект
закону України «Про колективні угоди та договори»
та запропонував узяти його за основу для напрацювання нового комплексного законопроекту на
базі створеної робочої групи у підкомітеті з питань
регулювання трудових відносин та зайнятості
населення.
У листі СПО об’єднань профспілок зазначено, що
на засіданні Комітету Верховної Ради України з
питань соціальної політики та захисту прав ветеранів
20 травня ц.р. під час розгляду проектів законів
України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо дії колективних договорів»
(реєстр. №3204, 3204-1) представником СПО об’єднань профспілок було поінформовано про те, що

тристоронньою робочою групою при НТСЕР раніше
було напрацьовано та підготовлено проект закону
України «Про колективні угоди та договори», який
пройшов серію узгоджувальних нарад, консультацій
сторін соціального діалогу, інших заінтересованих
осіб.
Крім того, він двічі був розглянутий Урядовим комітетом з питань соціальної політики та гуманітарного
розвитку, результатом чого стало рішення про його
підтримку.
СПО об’єднань профспілок вважає, що вказаний
законопроект не втратив своєї актуальності, відповідає
положенням міжнародних норм, зокрема конвенціям
МОП №87, 98 та 154, і максимально забезпечує комплексне вирішення питань у колективно-договірній
діяльності.
Управління соціального діалогу
та колективно-договірного регулювання ФПУ

ПІДВИЩИТИ РОЛЬ ЖІНОК У СУСПІЛЬСТВІ

ФПУ стала членом Міжнародної коаліції за рівну оплату праці
У травні Міжнародна коаліція за рівну оплату праці (ЕРІС) прийняла до своїх лав Федерацію профспілок України.
Проблеми гендерного розриву
За оцінкою департаменту міжв оплаті праці глибоко вкоренилися народних зв’язків ФПУ, EPIC — це
в усьому світі. Для їх розв’язання можливість розширити свій вплив
потрібні зусилля багатьох сторін, і і повноваження порівняно з тим
вони не можуть бути вирішені знач- впливом і повноваженнями, які моною мірою лише однією групою, що же мати організація, що діє подіє самостійно. Це можна здійснити одинці.
тільки шляхом об’єднання голосів і
Приєднання ФПУ до ЕРІС
ресурсів, наприклад, під час прове- сприятиме приведенню національдення кампаній. У результаті такої ного законодавства у відповідність
співпраці ми будемо здатні домог- із вимогами Стамбульської конвентися набагато більшого у забезпе- ції та виробленню належних пракченні рівної оплати за працю рівної тик, які дозволять підвищити роль
вартості, ніж коли б ми діяли кожен жінок в українському суспільстві.
окремо.
ФПУ стала першим національТому EPIC представляє для ФПУ ним профоб’єднанням України, яке
особливий інтерес.
приєдналося до EPIC.

Членом ЕРІС є також Конфедерація роботодавців України, а Уряд
України розглядає можливість приєднання.
Довідково: Міжнародна коаліція за рівну оплату праці (EPIC),
започаткована 18 вересня 2017
року під час 72-ї сесії Генеральної
Асамблеї ООН у м. Нью-Йорк,
об’єднує урядові установи, організації робо-тодавців і трудящих,
агенції ООН, приватний сектор, міжнародні організації громадянського
суспільства, дослідницькі установи,
які ставлять за мету сприяння подоланню гендерного розриву в оплаті
праці рівної цінності. Наразі до
складу коаліції входять 37 членів.
Олексій КОРЕЦЬКИЙ

ВП ХАЕС: З УБОЛІВАННЯМ ЗА ЛЮДЕЙ І СПРАВУ

Не можемо ризикувати здоров’ям своїх працівників
Розмова із заступником генерального директора з персоналу Богданом
Шмигельським була сфокусована на
двох питаннях: впровадження на ХАЕС
нової організаційної структури та дотримання карантинних заходів.
— Згідно з відповідним наказом про
реорганізацію на станції відбувається зміна
організаційної структури, намагаємося привести її у відповідність до типової структури
НАЕК «Енергоатом», — сказав Богдан
Леонідович. — У зв’язку з чим введено ряд
нових посад та відбулося перепідпорядкування певних структурних підрозділів. Мені
перейшли в підпорядкування навчальнотренувальний центр, відділ кадрів, відділ
організації нормування та оплати праці та
новостворений відділ розвитку персоналу,
який об’єднав у собі частину персоналу НТЦ
(відділ психолого-педагогічного забезпечення) та персонал колишнього відділу соціального розвитку.
Багато маємо сподівань на покращення
якості надання послуг нашими об’єктами
спорткомплексу, що відтепер у новоствореному відділі соціальних об’єктів. Цей підрозділ, як і цех господарського забезпечення,
підпорядковуються заступнику генерального директора з інфраструктури Хмельницької АЕС Віктору Демидюку.
— Богдане Леонідовичу, зміни такого
порядку викликають зазвичай у людей
побоювання щодо можливого скорочення персоналу. Воно насправді буде?
— Ну яке ж тут скорочення (сміється),
коли замість однієї посади заступника генерального директора з кадрів і соціального
розвитку з’явилося дві, про які щойно казав.
Жодного скорочення не передбачається,
буде збережена чисельність персоналу,
передбачена фінансовим планом підприємства, за межі якого виходити не маємо
права. Для виконання виробничих завдань,

що стоять перед ХАЕС, потрібний кваліфікований і відповідальний персонал. Такий у нас
і є, повинні його зберегти. Тож спокійно
виконуйте свою роботу і не вірте в безпідставні чутки.
— У чому, на вашу думку, перевага
нової структури перед діючою дотепер?
Вона вже апробована на інших АЕС?
— Таку апробацію вона пройшла, успішно працює. Переваги в об’єднанні за одним
напрямом підрозділів, робота яких тісно
пов’язана між собою. Відтак можливість
краще координувати їхню діяльність, оперативніше вирішувати питання, що виникають.
— Відділ розвитку персоналу де отримає прописку?
— Більшість персоналу працюватиме в
НТЦ, є для цього там необхідна технічна
база. Та й будь-кому з працівників ХАЕС, у
тому числі колишніх, зручніше буде звертатися зі своїми питаннями у відділ. На проммайданчику залишатиметься персонал,
який веде квартирний облік.
— Якою буде політика щодо працюючих пенсіонерів, адже з цього приводу в
колективі шириться багато найрізноманітніших чуток?
— Якщо в людини є бажання і сили, відповідна кваліфікація, то вік на заваді не
стане. Оцінюємо людей за їхнім внеском у
загальну справу, відповідальним виконанням своїх обов’язків. Таких завжди раді підтримати.
Не забувайте, що на ХАЕС чимало тих,
хто отримує пільгову пенсію і до 60-ти їм ще
далекувато. І хоч пільговики вправі йти на
заслужений відпочинок, зовсім не означає,
що змушуватимемо їх це робити.
Інша справа, що шануючи досвідчених
людей зі стажем, не можемо при цьому
забувати про молодь. Їй потрібно розвиватися, сприяти професійному зростанню. Я
тільки за те, щоб мати реальний кадровий

резерв, який би забезпечував приплив
молодих сил. Завжди підтримуватимемо
перспективну молодь, її бажання досягати
нових вершин. Ось нещодавно ВАО АЕС
звернулось із запитом щодо включення до
свого складу представників від нашої станції. Будемо відряджати фахівців для участі в
місіях підтримки і партнерських перевірках,
семінарах. Особисто стежитиму, щоб молодим енергетикам давали можливість проявити себе.
— Чи будуть зміни в алгоритмі прийому на роботу?
— У нас розроблено Положення, за яким
прийом на роботу здійснюється комісійно,
де голова комісії – генеральний директор
станції. Обов’язково до складу комісії входитимуть заступник з персоналу, а також
заступники генерального директора чи
головного інженера за напрямами, представники відділу кадрів та відділу розвитку
персоналу. Комісійне засідання відбуватиметься у вигляді співбесіди, що дасть можливість зрозуміти наміри претендента на ту
чи іншу посаду, його професійні навики, кваліфікацію, розуміння рівня відповідальності
тощо. В такий спосіб обиратимемо кращих,
бо атомна енергетика потребує саме таких
— професіоналів вищого ґатунку.
— ХАЕС, як і будь-який інший колектив, – це живий організм: хтось змінює
місце проживання й роботи, виходить на
пенсію… Вивільнені місця будуть заповнюватися за рахунок прийому нових
людей чи внутрішнього переміщення?
— І так, і так. Зауважу, що внутрішні переміщення також проводитимуться комісійно,
але трохи спрощено. Адже ті люди при прийомі на роботу вже проходили свого часу
певні етапи перевірки. Надаватимемо перевагу вже працюючим на станції, мотивуючи
їх до професійного зростання. З цього приводу розробляється відповідне Положення.

Існування профспілкового руху в Україні — це ознака рівня цивілізованості держави

— Чи будете вести прийом громадян
поза межами промислового майданчика?
— Такий прийом вестиме в місті генеральний директор, орієнтовно раз на місяць.
Усе залежатиме від кількості бажаючих звернутися зі своїми проблемами до керівника
станції, але це стане можливим тільки по
завершенні карантинних заходів.
Принагідно хочу звернутися до персоналу ВП ХАЕС: «Колеги, розслаблятися рано.
Щоденні оперативні дані свідчать, що загроза вірусної інфекції усе ще залишається
високою, мають місце нові спалахи, у тому
числі у наших найближчих сусідів. Тож усі
запроваджені заходи на станції будуть у силі
до 22 червня. Без жодних послаблень,
навпаки, намагаємося вживати ще й додаткових заходів. Серед таких, наприклад, створення дезінфекційних бар’єрів на вході до
приміщення. Бо не можемо дозволити спалахів захворювання серед персоналу, тож
чинним залишається максимальне переведення людей на віддалений режим роботи,
не знімається з порядку денного питання
повної ізоляції «критичного» персоналу на
території промислового майданчика.
Сподіваємося, що вдаватися до таких кроків
не доведеться, але готові мусимо бути до
всього. Вірю, що спільними зусиллями і з
найменшими втратами вийдемо на нормальний режим роботи.
Добре, що більшість наших працівників,
яких вразив COVID-19, уже видужали, решта
лікуються. Маємо алгоритм, за яким персонал зможе повернутися після хвороби на
роботу. Навіть закривши листок непрацездатності, на людину чекає 14 днів самоізоляції, додатковий медичний огляд та певні
зобов’язання. Енергетика, зокрема атомна,
надто важлива сфера діяльності, і до неї не
варто ставитися легковажно. Здоров’ям
своїх працівників ризикувати не можемо.
Ольга СОКОЛ
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ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ ВОЇНІВ — ГЕРОЇВ АТО

АТОМНИКИ — ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

Щоб почати бігати —
треба просто вийти з дому

Загинули у перші роки війни…
У Южноукраїнську відбулося відкриття пам’ятних дощок трьом загиблим містянам, які брали
участь у російсько-українській війні на сході України. Це — колишній працівник Южно-Української
АЕС, солдат 13-го окремого мотопіхотного батальйону Ігор Буйновський,
сержант 34-го батальйону територіальної оборони «Батьківщина» Сергій
Горобець і солдат 17-го
окремого мотопіхотного
батальйону Микола Гончарук. Усі вони загинули в перші роки війни
і нагороджені орденами
«За мужність» ІІІ ст. посмертно.
Ідею встановити пам’ятні дошки захисникам саме
на території Музейного комплексу біля пам’ятного знака воїнам АТО «Незламні
духом» виказали южноукраїнські волонтери ще на
початку року. З пропозицією
звернулися до мера міста й
отримали підтримку, а потім
разом з родичами загиблих
та ветеранською організацією крок за кроком почали
втілювати ідею в життя. У
плані дизайну, домовленостей з виробниками допомогли й деякі місцеві організації. Гроші було виділено з
міського бюджету.

Звісно, в процесі виготовлення пам’ятних дощок
Героям передусім консультувалися з родичами загиблих. На відкриття прийшли
дружини, діти і матері Ігоря Буйновського, Миколи
Гончарука, а також наймолодшого — Сергія Горобця. Щоправда, не всі були
задоволені тим, що з відкриттям поквапились, адже
карантин не дає можливості
стати заходу настільки масовим, наскільки хотілося
б. Та й той, що відбувся, не
був проанонсований належним чином серед широкого кола містян. Про це говорили і родичі загиблих, і
ветерани.

Після офіційної частини,
коли родичі загиблих воїнів
відкрили пам’ятні дошки,
виступили офіційні особи,
усі бажаючі поклали квіти,
заспівали Гімн України, біля
пам’ятного знака Героям
АТО священик греко-католицької церкви в Южноукраїнську отець Ігор Ворона
провів панахиду.
Звісно, не обійшлося і
без спогадів. «Сергій був
хорошою людиною, — згадує класний керівник загиблого воїна Сергія Горобця
Галина Піскун. — Надзвичайно товариський, приязний,
добрий і дуже вольовий. Він
завжди йшов до своєї мети.
Людина може чинити так чи

інакше, але кожен робить
свій вибір. У вересні 2014
року (загинув Сергій у жовтні
2014 року. — Прим. ред.)
була зустріч випускників —
10 років, як закінчили школу.
Коли він прийшов на цю зустріч, то ніхто спочатку й не
знав, що він захищає Україну. Але поглянувши на нього,
я помітила — підтягнутий, зібраний і оця посмішка, яка
завжди йому була притаманна. Коли запитала: «Сергію,
де ти був?», він посміхнувся:
«Невже ви не здогадуєтеся?»
Він один з тих, хто не вагаючись першим пішов до військкомату і сказав, що захищатиме свою Батьківщину».
Оксана МІСЮКЕВИЧ

ПРАВИЛА ЖИТТЯ

СВЯТО ДИТИНСТВА В ЕНЕРГОДАРІ

Телеподорож «У пошуках Атоміка» Після епідемії
Щорічно Свято дитинства в
Енергодарі відбувається дуже насичено й цікаво. Культурно-діловий центр Запорізької АЕС до
цього дня завжди готував різноманітні програми.
І центр шумів дитячими голосами
з ранку й до вечора, адже в Міжнародний день захисту дітей його
творчий колектив зазвичай пропонував три спектаклі, масові ігри перед
кожною театралізованою виставою,
конкурси малюнка на асфальті, аквагрим тощо. Завдяки підтримці адміністрації і профспілкового комітету
ЗАЕС були призи та подарунки.
Позбавити дітей цього чудового
свята через карантин усе-таки не
змогли. І вирішили запропонувати їм
святковий онлайн-подарунок. Придумали сценарій, поділилися своїми
задумами з фахівцями з телебачення
ЗАЕС. Вони підтримали ідею та погодилися допомогти реалізувати її.
Це була ігрова телеподорож містом. Разом з героями програми діти
подорожували по різних локаціях

Енергодара. У кожній виконували
якесь завдання: розгадували загадки,
танцювали і не тільки...
Такий формат запропоновано
вперше, працівники культурно-ділового центру ЗАЕС дуже сподіваються,
що він сподобався дітям. А телеподорож «У пошуках Атоміка» можна подивитися на ютуб-каналі Запорізької
АЕС.
Оксана ЗАГУСТА

Карантин офіційно продовжено до
22 червня, хоча з 11 травня діє послаблення карантинних заходів, а з 22-го
відновився рух транспорту. Проте фахівці Центру громадського здоров’я
МОЗ України переконані, що нехтувати
правила безпеки не варто ні тепер, ні
після 22 червня.
Під час походів у магазини потрібно
триматися на відстані не менше як метр від
оточення і за змоги не торкатися руками
очей, рота, носа. Перед доторком до кошиків або візків обробляти їх дезінфектором із
вмістом спирту не менше як 60%. Після
повернення з магазину, а також після розбирання продуктів ретельно мити руки
теплою водою з милом упродовж 20–40
секунд.
Бажано уникати місць скупчення людей, де набагато вища ймовірність опинитися в тісному контакті з інфікованою особою. Також потрібно дотримуватися правил
респіраторної гігієни дихання й кашлю. Під
час кашлю або чхання прикривати рот або
ніс згином ліктя чи серветкою.
Варто також мати на увазі, що в транспорті можна буде їхати лише за наявності
сидячих місць, а в метро доведеться вдягати маски або респіратори.

Інженер служби контролю металу, член команди
«РАЕС team» Сергій Муравинець багато часу приділяє
спорту і саморозвитку. Цього року, наприклад, запланував пройти IronMan (буквально — «залізна людина»).
Попри карантин готується інтенсивно. Принагідно бере
участь у віртуальних заходах. Так, у квітні міжнародна
спільнота IronMan Virtual Club започаткувала серію змагань. Працівник РАЕС став одним із більш ніж шести тисяч
фінішерів першого івенту спільноти — VR1 — віртуального
триатлону-«половинки».
«Загалом у цьому заході
взяли участь понад 11 тисяч
спортсменів по всьому світу,
— розповідає Сергій Муравинець. — Ідея була — змагатись, не виходячи з дому. Але
оскільки бігової доріжки у
мене нема, зв’язався з організаторами, і вони дозволили
бігти та їхати в «польових умовах». Потрібно було пробігти
5 кілометрів, потім проїхати
велосипедом 90 та ще пробігти 21,1 км. Спробував — сподобалося. Зареєструвався на
сайті, трек із ґаджета завантажується автоматично. Такі
заходи, до речі, відбуваються
періодично. Можна брати
участь у розіграші призів. Уже
трьох своїх друзів-спортсмеців, але оскільки IRONMAN
нів «присадив» на ці івенти».
На початку травня Сергій Tallinn перенесли, то маю в
Муравинець фінішував ще в запасі ще один місяць».
Сергій Муравинець переодній віртуальній «половинці» — VR5. З часом 4:34:21 він конаний, що стати триатлепосів третє місце серед 29 том може будь-хто — головне
українців, які брали участь у бажання та наполегливість.
заході. Нещодавно в такому «Звичайно, ми зараз говорисамо форматі відбулися зма- мо не про спорт високих
гання на «олімпійській» дис- досягнень, а про відповідальтанції. Тут у Сергія ще одна не ставлення до свого здо«бронза» серед 42 українців ров’я. Щоб почати займатися
триатлоном, звісно ж, треба
— 1:58:30.
Принагідно спортсмен купити велосипед. Для пларозповів, як готується до пер- вання в нас у місті є всі можливості — басейн «Енергешого в житті IronMan.
«Промоніторивши варіан- тик», улітку — Біле озеро. А
ти, з усього розмаїття гонок для того, щоб почати бігати —
зупинився на талліннському взагалі нічого не потрібно,
— IRONMAN Tallinn. Він мав треба просто встати з ліжка та
відбутись у серпні, а нині пе- вийти з дому. Вміння бігати,
ренесений на 5 вересня 2020 як і ходити, закладено у нас
року. Чому саме Таллінн? По- від природи. Добре, коли на
перше, об’їздивши майже початку хтось дасть слушну
всю Європу, я ще ніколи не пораду, допоможе «поставибув в Естонії та інших країнах ти техніку». Мені свого часу доПрибалтики. По-друге, порів- речну підказку дала тренерка
няно з іншими — прийнятний з легкої атлетики нашого
бюджет на поїздку», — зізна- спорткомплексу Марина Журавльова. Вона, до речі, проється С. Муравинець.
Програму підготовки Сер- водить класні тренування з
гій склав самостійно. «По- «Varash Running Club». А взачав, звичайно ж, з реєстрації галі біг — це ціла філософія.
восени минулого року. Тоді Починаєш зі звичайних пробівже з’явилося чітке розуміння жок на 2-3 кілометри, а потім
цілі. Насамперед одразу ж кидаєш погані звички, почиокреслив сам для себе: я не наєш правильно харчуватися,
хочу стати чемпіоном з пер- змінюєш спосіб мислення,
шого разу, а хочу взяти зрештою — спосіб життя».
Іванна БУРАКОВА
участь та фінішувати. ПридФото Руслана МАРЧЕНКА
бав усі необхідні ґаджети й
До відома: IronMan — це
оснащення: годинник, гідрокостюм, стартовий костюм, серія змагань з триатлону на
ТТ-велосипед (велосипед для довгу дистанцію. Проводить її
роздільного старту) та інші Всесвітня корпорація триатнеобхідні аксесуари для три- лону (WTC). Протягом року
атлону. За основу своєї цільо- відбувається майже 50 змавої програми підготовки взяв гань, учасники виборюють
програму спортсмена, який путівку на Чемпіонат світу з
уже пройшов IronМan та ви- триатлону, який щороку відклав її у вільний доступ в ін- бувається на острові Кона
тернеті. Перед тим були тести (Гаваї) — батьківщині цього
на визначення основних фі- виду спорту. Кожна гонка
зичних показників. Адапту- складається з трьох етапів,
вав, інакше кажучи, переро- що безперервно йдуть один
бив під себе пульсові зони, за одним: 3,86 км плавання,
зони потужності, режими хар- 180,25 км велосипедний
чування та відпочинку тощо. заїзд, 42,195 км біговий етап.
Планував готуватися 10 міся- Ліміт часу — 17 годин.

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