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БАГАТОГАЛУЗЕВА АТОМПРОФСПІЛКА УКРАЇНИ:
7 ЛИПНЯ — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ

КОЛЕКТИВНА ТРИВОГА І ДІЇ

Зупинити просування владою законопроектів,
ворожих для працівників і профспілок
30 червня 2020 року о 8:45 у Києві та регіонах
України за рішенням Президії Федерації профспілок
України відбулася масштабна акція протесту з вимогою не допустити прийняття законодавчих ініціатив,
які порушують права найманих працівників і профспілок. Солідарну участь у протестному заході взяли
представники та лідери Атомпрофспілки України на
чолі з її Головою Валерієм Матовим.

Шановні спілчани!
Сердечно вітаю вас із Днем працівника природно-заповідної справи! Це професійне свято всіх працівників, фахівців,
науковців, широких кіл природоохоронної громадськості,
ветеранів, профспілкового активу. Завдяки вашій невтомній
праці, професійній турботі та вмінню створюється і зберігається/відтворюється природа України, її заповідні куточки,
мальовничий ландшафт, забезпечується еколого-освітня та
інформаційна діяльність, здійснюються різноманітні заходи
для організованого туризму і відпочинку.
Атомпрофспілка України, у лавах якої сьогодні перебувають
18 національних природних парків і заповідників, послідовно і
цілеспрямовано вживає заходів для поліпшення соціального та
правового захисту природоохоронників. Спеціалісти апарату ЦК
профспілки регулярно надають їм практичну допомогу та консультують з питань трудового законодавства і охорони праці,
проводять на місцях прийом спілчан з особистих питань.
Торік, якраз напередодні професійного свята працівників заповідного фонду, було підписано Галузеву угоду між Мінприроди та Атомпрофспілкою на 2019–2020 роки, перший такий
довгоочікуваний документ соціального партнерства у природоохоронній сфері України. Завдяки спільним підходам узгоджено
ключові норми, що регулюють соціально-трудові відносини і
включають взаємні зобов’язання Сторін з оплати, охорони й
умов праці співробітників апарату міністерства та національних
природних парків і заповідників. Сподіваюся, що успішному
виконанню цієї Угоди й укладених на її базі колективних договорів
на місцях усіляко сприятиме нове/старе Міністерство захисту
довкілля та природних ресурсів України шляхом постійного соціального діалогу з Атомпрофспілкою.
Дорогі колеги, друзі! Користуючись нагодою, прийміть щиру
подяку за вашу сумлінну працю у збереженні і процвітанні природно-заповідного фонду країни, особлива вдячність — профпрацівникам та активістам за їхній внесок у підвищення рівня
життя природоохоронників, щиросердне вітання ветеранам
галузі. Від усієї душі бажаю всім, хто взяв на себе дуже почесну
місію – плекати ріднокрай, пильно дбати про його флору і фауну,
доброго здоров’я, особистого й родинного щастя, миру та злагоди. Наснаги й енергії вам в усіх починаннях та нових звершень
у праці!
З повагою
Голова Атомпрофспілки України
Валерій МАТОВ

Учасники акції сформували колону на Майдані
Незалежності у Києві й рушили Хрещатиком, із закличними і резонансними
гаслами та транспарантами, до Верховної Ради України, де відбувся гучний
мітинг, на якому виступили
Голова ФПУ Григорій Осовий, представники галузевих профоб’єднань, у тому
числі Атомпрофспілки, молодь, ветерани профспілкового руху. Вони наголошували на важливості
рішучих і солідарних акцій
з протидії системному наступу влади на законні права й інтереси працівників
і профспілок, з гнівом
говорили про порушення
конституційного права на
об’єднання у профспілки,
намагання нав’язати й
узаконити «рабське» трудове законодавство. З такими само закликами дати
опір незаконним намаганням/діям влади запровадити тотальний контроль
працівників і профспілок

маніфестанти пікетували
Офіс Президента України.
Учасники Всеукраїнської попереджувальної акції
протесту профспілок ухва-

лили і передали парламентаріям та представникам
Офісу Президента такі
вимоги:
Зупинити подальше
просування Урядом антисоціального закону про
працю, який порушує права громадян.
Відкликати з Верховної Ради України антипрофспілковий депутатський законопроект №2681
від «слуг народу». Профспілкову реформу проводити лише за участю
самих профспілок.
Вилучити із законопроекту №2275 статтю щодо позбавлення прав профспілок і роботодавців на
рівне представництво інтересів застрахованих осіб
у фондах соціального страхування.
Відкликати з посади голову Комітету Верховної
Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галину
Третьякову за проведення
антисоціальної політики та

антигуманну позицію стосовно громадян України.
Відновити діяльність на
робочих місцях і надати
фінансову та матеріальну
підтримку працівникам, які
потерпають в умовах економічної кризи, спричиненої поширенням коронавірусної інфекції. Ліквідувати
заборгованість із заробітної плати.
Зберегти доступність
та обсяг надання медичної
допомоги населенню, припинивши закриття закладів
охорони здоров’я, звільнення медпрацівників та
забезпечивши їм гідну заробітну плату, безпечні
умови праці в умовах пандемії COVID-19.
Якщо влада не дослухається до вимог профспілок, протестувальники
— представники трудових
колективів, людей праці,
попереджають, що наміру відступати не мають і
готові до більш масштабних і довготривалих акцій
протесту.

АТОМНЕ МІСТО ВАРАШ: МАЙДАН У «БІЛИХ ХАЛАТАХ»

Вараським медикам на зарплату виділили 4,5 мільйона гривень з міського бюджету
26 червня 2020 року трудовий колектив державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина №3
МОЗ України» провів акцію протесту під
стінами Вараської міської ради.
Рішучий протест-маніфестація медичних працівників — членів Атомпрофспілки України єдиного закладу охорони
здоров’я у Вараській територіальній громаді, а це 43 тисячі населення, спричинений через припинення/відсутність його
повноцінного фінансування. Більш як 500
працівникам медчастини сьогодні не виплачується заробітна плата, що пород-

жує в колективі тривожні настрої, гнітюче
почуття невпевненості у завтрашньому
дні, спонукає лікарів до звільнення з
роботи.
Цього ж дня, 26 червня, мала відбутися
сесія міської ради, учасники акції категорично вимагали від місцевих депутатів
вжити невідкладних заходів щодо: нормативного визначення фінансування ДЗ
«СМСЧ №3 МОЗ України» включно з
доплатами за роботу у період пандемії
COVID-19; вирішення питання перерозподілу коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету міста Вараша, згід-

но з відповідною постановою Кабінету
Міністрів України, як закладу охорони здоров’я, що перебуває у процесі передачі в
комунальну власність.
Медики-спілчани ультимативно заявили: якщо місцева влада не розв’яже проблему сталого функціонування та належного фінансування СМСЧ №3, вони змушені будуть відмовитися від надання
медичних послуг місту-супутнику Рівненської АЕС і довколишнім поселенням та
застосують усі можливості для захисту
своїх соціальних і трудових прав аж до проведення більш радикальних дій.

Під час сесії Вараської міської ради депутати внесли зміни до бюджету міста та виділили
4500 тис. грн на виплату заробітної плати за
червень медичним працівникам державного закладу «СМСЧ №3 МОЗ України». Про це
повідомив міський голова Вараша Сергій
Анощенко.
«Оскільки вільних коштів у бюджеті міста не
було, їх довелося знімати з інших статей витрат.
Так, 1 млн грн забрали з програми «Безпечне
місто», яка передбачала обладнання міста відеонаглядом, 3 млн грн — з коштів, які планували
спрямувати в область для добудови пожежного
депо, та ще 500 тис. грн — з коштів, передбачених
на компенсацію перевезень пільгових категорій
містян.
Пропозицію секретаря ради Олександра
Мензула віддати медикам ще й кошти, передбачені на ремонт міських ліфтів і заміну міського водогону, більшість депутатів не підтримали», — зазначив Сергій Анощенко.
З початку 2020 року на державний заклад
«СМСЧ №3 МОЗ України» з бюджету міста вже
спрямували понад 25 мільйонів гривень.
Також Сергій Анощенко додав, що знімати
кошти більше немає з чого. Тож нині доведеться
усім разом їхати в Київ та вимагати від держави
виконання її зобов’язань.

У сфері впливу Атомпрофспілки перебувають підприємства Міненерго України, Мінприроди, Мінохорони здоров’я України тощо
spilka.info
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СОЦІАЛЬНИЙ ЕНЕРГОАТОМ

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА ЛІКАРЯМ

Ключі від власного житла — працівникам ХАЕС
Напередодні державного свята, Дня Конституції
України, Хмельницька АЕС безплатно передала квартири своїм працівникам, забезпечуючи їх конституційне
право на житло. 26 червня генеральний директор ХАЕС
Андрій Козюра вручив ключі від квартир для працівників, які потребували покращення житлових умов.
Однокімнатні квартири Хмельницька АЕС придбала на
вторинному ринку у своїх працівників, які отримали безвідсоткову позику від підприємства.
Їхніми новими власниками стали шестеро працівників,
котрі потребували покращення житлових умов. Спільне
рішення щодо розподілу житла було прийняте наприкінці
травня адміністрацією та профспілковим комітетом Хмельницької АЕС. Кандидати багато років перебували на квартирному обліку підприємства та були першими у списку на одержання житла. Серед них представники цеху дезактивації та

переробки радіоактивних відходів, загону воєнізованої
відомчої охорони, енергоремонтного підрозділу, цеху господарського забезпечення та хімічного цеху. П’ятеро нових
власників обрано із загальної черги, а один перебував у першочерговому списку на отримання житла.
Щасливі власники однокімнатних квартир зазначають,
що такий подарунок став для них справжньою несподіванкою. За словами дезактиваторниці ЦДПРВ Раїси
Шкамбарної, рідні до останнього не знали про таку подію,
зважилася поділитися з ними, лише коли дізналася адресу
нової квартири.
Як зазначив заступник генерального директора з персоналу Богдан Шмигельський, таку позитивну практику передачі житла Хмельницька АЕС планує продовжувати й надалі,
для цього розроблено та впроваджено відповідний фінансовий механізм.

10 тонометрів
від автотранспортників ЮУАЕС

РОБОЧА ПОЇЗДКА НА ЮУАЕС НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ

Артем Чорноморов: «Енергобаланс має бути змінений
у бік збільшення частки атомної генерації»

Южно-Українську АЕС відвідав народний депутат
України Артем Чорноморов. «Бажаю довгих літ ефективної експлуатації. Атомна енергетика — це екологічний шлях у світле майбутнє», — такий запис Артем
Чорноморов залишив 25 червня у книзі почесних гостей
під час поїздки на атомну станцію.
Народний депутат зуст- чий від можливого через
рівся з адміністрацією АЕС, диспетчерські обмеження в
відвідав блочний щит управ- енергосистемі тощо. Окління енергоблока №2, де ремою темою була криза
нині триває щорічний плано- неплатежів, яка привела
в о - п о п е р е д ж у в а л ь н и й атомну галузь у надскладне
ремонт, побував на робочо- становище.
му місці начальника зміни
Артем Чорноморов —
станції, поспілкувався з пер- співголова міжфракційного
соналом.
депутатського об’єднання
Йшлося про перебіг ре- «За розвиток атомної енермонтного процесу на дру- гетики». «Перший крок — це
гому «мільйоннику», умови те, що ми об’єдналися. Це
роботи та оплати праці пер- головне. Незважаючи на
соналу, рівень навантаження «колір» партії, народні депуенергоблоків, що нині ниж- тати об’єдналися з розумін-

ням того, що атомна енергетика екологічно чиста і
вона взагалі витягує всю
енергетичну галузь в Україні.
Другий крок — ми написали
звернення до Прем’єр-міністра з пропозицією переглянути енергетичний план
у новій програмі Кабінету
Міністрів. Енергобаланс має
бути змінений у бік збільшення частки атомної генерації», — наголосив народний депутат.
Щодо подальшого розвитку енергетичного комплексу на Південному Бузі,
зокрема добудови Ташлицької ГАЕС, Артем Чорноморов переконаний: «Якщо цей
проєкт підвищить енергонезалежність нашої країни,
дасть поштовх розвитку, то
це доцільно».
Не залишилася поза
увагою нардепа і соціальна
складова діяльності ВП
ЮУАЕС. Він відвідав місце
розташування майбутнього
понтонного мосту через Південний Буг у районі нині діючої паромної переправи між
селами Костянтинівка Арбузинського району та Богданівка Доманівського району.
Спорудження мосту закладене у проєкт соціальної
програми добудови Ташлицької ГАЕС, яка діє від

початку відновлення будівництва ТГАЕС і покликана
сприяти розв’язанню соціальних та екологічних проблем регіону. Починаючи з
2001 року, на її реалізацію
направлялося до 10% від
загальної вартості будівництва. Розпорядник коштів
— управління капітального
будівництва Миколаївської
обласної адміністрації.
Цьогоріч у рамках соціальної програми розпочато перші фізичні роботи з
облаштування під’їзної дороги. Народний депутат обіцяє фінансову допомогу в
розмірі 2,4 млн гривень на
роботи з берегоукріплення.
«Уже є проєктно-кошторисна документація. Уже заплановані кошти. Велику проблему нам додала пандемія.
Ми мали ці роботи розпочати до 25 березня. Зараз це
трохи затягнулося. Я вважаю, що до грудня маємо
закінчити берегоукріплення та будівництво під’їзних
шляхів з боку Богданівки та
Костянтинівки», — зазначив
Артем Чорноморов та виказав надію на подальшу плідну співпрацю з колективом
Южно-Українського енергокомплексу, зокрема, і в питаннях соціального розвитку
регіону.

КОНКУРС ПРОФМАЙСТЕРНОСТІ

Змагалися фахівці слюсарної справи
Дільниця з ремонту теплообмінного обладнання енергоремонтного підрозділу Запорізької
АЕС серед фахівців з ремонту
парогазотурбінного устаткування
провела конкурс професійної
майстерності у рамках щорічного
конкурсу «Ми так працюємо, живемо та відпочиваємо».
Цього року у конкурсі взяли
участь п’ять слюсарів 4-го розряду.

Учасникам пропонувалося вирішити завдання, з якими вони мають
справу у щоденній роботі або можуть
зіткнутися у майбутньому.
У підсумку кращим за професією
став В’ячеслав Овечко, який абсолютно правильно впорався з теоретичним і практичним завданнями,
отримавши найбільшу кількість балів.
«Участь у конкурсі наважився
взяти вперше. Важче далася теоре-

тична частина. Практична вимагала
вмінь, які відточуються повсякденною працею», — розповів переможець.
Друге місце дісталося Віталію
Коробову, на третьому — Іван Махін.
Усі учасники зазначили, що брати
участь у конкурсі професійної майстерності їх надихає молодий колектив і перспективи професійного
зростання.

Колектив автотранспортного господарства (АТГ)
Южно-Української АЕС, який давно славиться своїми
благодійними справами, долучився до всесвітнього
руху допомоги медикам. Ще на початку карантину, у
березні, автотранспортники на зібрані кошти придбали, а потім передали медичним працівникам респіратори і захисні халати, а сьогодні южноукраїнські лікарі
отримали від них 10 тонометрів.
Директор АТГ Петро матичні ж і напівавтоматичні
Форостяний інколи буває у прилади більше підходять
терапевтичному відділенні для домашнього користуЮжноукраїнської міської вання.
лікарні як пацієнт, то ж доб«Вимірювання артеріре знає, що тонометр — це ального тиску, пульсу необприлад, який експлуату- хідне для кожного хворого,
ється часто і майже цілодо- який перебуває на стабово. «Я порахував, що за ціонарному лікуванні в тедобу в терапевтичному від- рапевтичному відділенні.
діленні проводиться в се- Більше того, вимірювання
редньому 240 вимірювань артеріального тиску входить
тонометром, — розповідає до переліку обов’язкових
Петро Форостяний. — Ми з обстежень. Також завжди є
колегами дізналися, що ці пацієнти з гіпертонічною
прилади тут конче необхідні, хворобою, які потребують
бо дуже часто виходять з вимірювання тиску декільладу, тож ми й закупили ка разів на день, — пояснює
десять штук».
Тетяна Куропаткіна. — Тому
Завідувачка терапевтич- наші тонометри швидко
ного відділення Тетяна Куро- ламаються. Ми дуже вдячпаткіна пояснила, що замо- ні атомникам за таку доповили механічні тонометри могу!»
цілеспрямовано, бо вони наОксана МІСЮКЕВИЧ
дійніші та витриваліші. АвтоФото С. КОСТЕНЮК
ЛАБОРАТОРІЯ АСКРО НА ХАЕС

І про погоду…
До складу автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) входить метеостанція Vaisala,
яка у режимі реального часу вимірює і передає для зберігання і архівування інформацію про метеопараметри у
Нетішині. Зокрема, вимірюється температура і вологість
повітря, атмосферний тиск, а також кількість опадів.
АСКРО була впроваджена
Метеостанція експлуана Хмельницькій АЕС у рам- тується та обслуговуєтьках пуску другого енергобло- ся персоналом лаборатока паралельно з існуючою рії АСКРО, що входить до
системою радіаційного кон- складу цеху радіаційної безтролю енергоблоків. До скла- пеки (ЦРБ), який формує та
ду АСКРО входять 15 пос- надає звіти щодо метеопатів-контейнерів радіаційного раметрів у комунальне госконтролю, чотири з яких роз- подарство, відділ охорони
міщені на проммайданчику, а навколишнього середовирешта у 30-кілометровій зоні. ща та гідротехнічний цех.
Також на проммайданчику Користується інформацією
знаходяться 7 постів контро- метеостанції про середньолю потужності дози гамма- місячну температуру місвипромінювання. Інформація цеве комунальне підприз постів передається на стан- ємство «Благоустрій». Дані
цію збору даних центрально- метеостанції ХАЕС викого поста контролю та на дві ристовують і в центральстанції збору даних, які розта- ній геофізичній обсерватошовані на проммайданчику рії України, куди інформація
АЕС. Інформація архівується, надходить у формі річного
а після чого візуалізується та звіту.
обробляється. Звіти про кільЩоб дізнатися про покість опадів формуються за году в Нетішині, достатньо
різний період часу.
зайти на веб-сайт ХмельТаке обладнання на АЕС ницької АЕС www.xaec.org. ua,
передбачено нормативними де у режимі реального часу
документами. Дані, що над- відображаються дані про меходять з метеостанції, вико- теорологічні параметри та
ристовуються для прогно- значення гамма-фону в разування зміни радіаційної йоні розташування ХАЕС. Інобстановки на випадок поза- формація оновлюється через
штатних ситуацій.
кожні дві хвилини.

Профспілки відповідно до Конституції України є єдиними організаціями, яким делеговано право на захист прав та інтересів трудящих!
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COVID-19: ПРОФСПІЛКОВИЙ ЗАХИСТ

ГЕНАСАМБЛЕЯ ЄЯТ. ОНЛАЙН-ФОРМАТ

Збереження клімату та енергобаланс:
до чого закликає Європейське ядерне товариство
Працівники Рівненської АЕС взяли участь у Генеральній Асамблеї Європейського ядерного товариства (ЄЯТ). Захід, що мав відбутися цьогоріч у Києві,
через пандемію COVID-19 було вперше організовано в
онлайн-режимі.
До Європейського ядер- (Іспанія), а також виконавчоного товариства належить го секретаря УкрЯТ Данили
більшість країн ЄС, у тому Лавренова (НАЕК «Енергочислі Україна. Учасниками атом»), який розповів про
Генеральної Асамблеї стали діяльність вітчизняного товапредставники 20 країн світу. риства та його відокремлеЗавдяки сприянню керів- них підрозділів, досягнення і
ництва Рівненської АЕС до проблемні питання функціовідеоконференції долучило- нування атомної енергетики
ся майже десяток слухачів з України.
числа працівників енергоЄвропейське ядерне топідприємства — активістів вариство підтримує позиціоВП ГО «УкрЯТ» у Рівненській нування атомної енергетиобласті.
ки як невід’ємної складової
Перша частина заходу збереження клімату і досягбула присвячена організа- нення вуглецево-нейтральційним та фінансовим звіт- ного майбутнього. Під час
ним документам ЄЯТ та звіту Генеральної Асамблеї окрепрезидента ЄЯТ — профе- му увагу було приділено екосора Еміліо Мінгеса (Іспа- логічним ініціативам. У 2015
нія). Друга частина передба- році започатковано ініціатичала низку презентацій від ву «Атомна енергетика за
представників країн-членів збереження клімату» (NuЄЯТ, генерального секрета- clear for climate), яку підтриря ЄЯТ Фернандо Нареда мали понад 40 галузевих

організацій з усього світу,
серед них Українське ядерне
товариство. У планах на
2020 рік — продовження
просування ініціативи серед
профільних енергетичних й
екологічних міністерств країн ЄС та Європарламенту.
Для цього був започаткований проєкт «Ядерні герої клімату», мета якого — надихнути людей на створення
майбутнього без використання вуглецевої енергії та
популяризувати фахівців, які
є провайдерами в ядерній
енергетиці й промисловості.
«Усі учасники просувають
ідею «Майбутнє за атомною
енергетикою». Власне, це і є
однією з цілей товариства —
просвіта (доведення інформації про ядерні об’єкти до
населення тощо), популяризація атомної галузі, профорієнтація молоді», — зауважує
учасник конференції, голова
ВП ГО «УкрЯТ» у Рівненській
області Сергій Гуцало.
Під час події найактуальнішим було питання розв’язання проблеми глобального потепління й досягнення
цілей Паризької кліматичної
угоди. Акцент робився на
необхідності пошуку ефективного з економічної точки
зору рішення, яке б дозволило зменшувати рівень викидів вуглецю. Експерти Вищої
наукової ради ЄЯТ, до складу
якої від України входить
директор ННЦ ХФТІ та віце-президент УкрЯТ з науки Віктор Воєводін, висловилися щодо необхідності
забезпечення відповідного
енергетичного балансу між
низьковуглецевими нестабільними (ВДЕ), базовими
(АЕС) і маневровими (ТЕС)
потужностями.
У рамках заходу свою
діяльність висвітлила також
молодіжна ланка ЄЯТ —
Young Generation Network. Із
доповіддю та подальшими
планами виступив представник Швейцарського ядер-

ного товариства — лідер
молодого покоління європейських атомників Петрос
Пападопулос. За словами
одного з учасників конференції — голови організації
молоді ППО РАЕС Євгенія
Буракова, основні напрями діяльності європейських
атомників та молоді Рівненської АЕС дуже схожі, що
означає єдине спільне бачення.
Позитивну оцінку участі
персоналу Рівненської АЕС у
подібних англомовних конференціях дає інженер служби аналізу безпеки підприємства Ольга Очаковська:
«Новий формат конференції
— це зручно, економно й
безпечно з огляду на нинішню ситуацію. Цілком можливо, за такими заходами
майбутнє. Адже, окрім заощадження коштів, до обговорень може долучатися
більше зацікавлених людей і,
відповідно, бути в курсі світових тенденцій розвитку
атомної галузі, її проблемних питань та потенційних
шляхів їх вирішення».
За словами інженера
служби налагоджування та
випробувань устаткування
РАЕС Івана Чепурка, онлайнформат проведення Генеральної Асамблеї ЄЯТ надав
змогу ширше ознайомитися
з діяльністю Європейської
спільноти, наочно побачити і
почути найвпливовіших її
представників і, що найголовніше, отримати цікаву
інформацію з перших вуст,
не чекаючи офіційного пресрелізу за результатами заходу. Як підкреслює Сергій
Гуцало, це був безцінний
досвід і підтвердження правильності вибраного вектору розвитку Українського
ядерного товариства в цілому та Рівненського осередку
зокрема.
Юлія КУЛАЄВА,
кореспондент
прес-центру РАЕС

Дезінфікуючий тунель на ЗАЕС
На вході до навчально-тренувального центру
Запорізької АЕС з’явився дезінфікуючий тунель.
Нещодавно атомна станція отримала сім таких
пристроїв — від первинної профспілкової організації ДП НАЕК «Енергоатом». Задля додаткового захисту персоналу на випадок погіршення в Україні
епідемічної ситуації через коронавірус. Про це
повідомив заступник голови ППО ВП ЗАЕС Дмитро
Орлов, який зазначив, що перший такий тунель
встановлено саме в НТЦ, так би мовити, для опробування.
Призначення цього пристрою багатофункціональне:
безконтактне вимірювання температури, безконтактна
дезінфекція рук та одягу. Принцип використання такий:
людина підходить до тунелю — і датчики визначають температуру тіла, далі, не торкаючись поверхонь, можна
продезінфікувати руки, а потім зайти у тунель, де відбудеться дезінфекція одягу. Робиться це з використанням
спеціальної безпечної суміші, що не має запаху, не залишає плям. Розбризкується за допомогою форсунок,
робота яких активується датчиками руху. При цьому
потрапляння на обличчя зведено до мінімуму. Час обробки — до 5 секунд.
— Це одна з новітніх розробок, і безперечно, зараз
мати такі пристрої на підприємстві дуже доцільно, —
каже Дмитро Орлов. — Адже ми бачимо, що статистика
захворюваності на коронавірус змінюється. Але ми
повинні бути максимально готовими на випадок ймовірного спалаху.
Після того, як буде випробуваний перший тунель, підраховано час, який витрачається під час проходження
через нього певної кількості людей, на станції вирішуватимуть, де найбільш доцільно встановлювати інші та які саме
функції використовувати.
Ірина РОМАНОВА
ДонорUA-2020

МІЖНАРОДНА ПРОФСПІЛКОВА СОЛІДАРНІСТЬ

Защитить здоровье, работу и доходы
В разгар продолжающейся пандемии Исполнительный комитет
IndustriALL собрал в режиме онлайн
представителей профсоюзов со
всего мира, чтобы еще раз заявить
о необходимости справедливого и
лучшего будущего для всех.
Пандемия COVID-19 привела к
самому глубокому экономическому
кризису со времен Второй мировой
войны. Ее последствия оказывают
катастрофическое воздействие на
людей. В своем вступительном слове
президент Йорг Хофманн заявил, что
мы не позволим, чтобы в условиях пандемии нас разобщили.
«Кризис оказывает влияние на
профсоюзную деятельность, его используют в качестве предлога, чтобы
ослабить права, за которые мы боролись. Сила IndustriALL — в силе его членов, в коллективных переговорах, в
кампаниях и других действиях. Мы
должны сплотиться, потому что большинство из 3,3 миллиарда рабочих во
всем мире переживают за свое существование и за свое будущее».
По прогнозам Международной организации труда, к июлю этого года в
формальном секторе экономики под
сокращение попадут 300 миллионов
рабочих мест, в неформальном — еще
больше.
Пандемия показывает, насколько
уязвимы глобальные цепочки поставок
и какая большая ответственность
лежит на транснациональных компаниях. Представители членских организаций IndustriALL рассказали о последствиях кризиса для своих членов — о
тысячах рабочих, уволенных автопроизводителями в Великобритании; о
продолжающемся халатном отношении корпораций в мировой швейной
промышленности; о практически полной тупиковой ситуации, в которой
оказалась Италия; о попытках пра-

вительства Индии внести поправки в
трудовое законодательство, которые
лягут тяжелым бременем на плечи
рабочих; и про то, как рабочие-мигранты пытаются вернуться домой, без еды
и не имея возможности воспользоваться транспортом.
Выступая с докладом перед членами Исполнительного комитета о влиянии COVID-19 на отрасли, в которых
действуют профсоюзы IndustriALL,
генеральный секретарь Вальтер Санчес сказал, что IndustriALL работает с
глобальными профсоюзными федерациями, национальными и отраслевыми
профсоюзами, чтобы обеспечить защиту работников.
«Мы видим, как наши членские
профсоюзы борются с негативными
последствиями COVID-19, защищая
здоровье и безопасность, рабочие
места и доходы своих членов. И наряду
с этим профсоюзы работают с компаниями, чтобы переоборудовать производственные мощности для выпуска
продукции медицинского назначения
первой необходимости, такой, как аппараты искусственной вентиляции легких и дезинфицирующие средства для
рук».
Кроме того, профсоюзы борются
против правительств, в таких странах,
как Венгрия, Бразилия, Камбоджа,
Индия, Филиппины, которые используют кризис, чтобы подавить демократию, права человека, права трудящихся и профсоюзы.
«Вы все участвовали в кампании
за освобождение Сой Срос. Ее, лидера профсоюза в Камбодже, бросили в тюрьму за то, что она выступила в поддержку членов своего
профсоюза. Этот случай показывает, что международная солидарность работает.
На этой неделе мы запустили еще
одну кампанию — в защиту прав тру-

дящихся Индии. Мы должны проявить
единство и бороться за справедливое
и лучшее будущее».
Исполнительный комитет единогласно принял политическое заявление в связи с пандемией Covid-19 и
резолюцию о проведении кампании,
адресованной брендам текстильной и
швейной промышленности.
Накануне заседания Исполнительного комитета состоялась встреча Женского комитета IndustriALL.
Выступая с докладом, сопредседатель Моника Велосо подчеркнула,
что женщины должны быть вовлечены во все виды деятельности профсоюза:
«Нынешняя пандемия негативно
сказывается на женщинах в самый
тяжелый период, и в то же время они
недостаточно представлены в профсоюзах. Профсоюзы должны бороться
за права женщин и гендерное равенство. Правительства не обеспечивают
работающим женщинам достаточных
гарантий того, что они не столкнутся с
домогательствами на рабочем месте.
Еще больше правительств должны
срочно ратифицировать Конвенцию
МОТ №190 о противодействии насилию и домогательствам в сфере
труда».
В условиях пандемии и связанных
с ней рисков Исполнительный комитет единогласно принял решение
отложить проведение третьего Конгресса IndustriALL на один год, до сентября 2021 года. Действующие мандаты (исполнительного комитета,
внутренних аудиторов, президента,
вице-президентов и руководства) будут соответственно продлены. Мандаты членов двух подготовительных
рабочих групп Конгресса (по вопросам устава, финансов, устойчивых
структур и плана действий) также были продлены.

Існування профспілкового руху в Україні — це ознака рівня цивілізованості держави

Заслужений призер
проєкту — працівник РАЕС
Проєкт «ДонорUA», спрямований на координацію
донорів крові та пропаганду безоплатного донорства в
Україні, провів онлайн-церемонію нагородження премії «ДонорUA Awards 2020».
Серед 5 переможців у кожній з двох номінацій —
«Почесний донор» та «Заслужений донор», звання заслуженого донора UA отримав мешканець Вараша Роман
Волчко, який працює економістом договірного управління
Рівненської АЕС. Він 53 рази загалом жертвував свою цільну кров для тих, хто її потребує.
За словами 37-річного Романа, стати донором його у
1998 році спонукав випадок з мамою товариша, яка потрапила в ДТП та потребувала негайного переливання крові.
Юнак не вагаючись погодився допомогти. А з 2001 року він
є постійним донором, з донорством пов’язане його
навчання у Ковельському машинобудівному технікумі, а
також студентські роки у Дніпропетровському університеті
залізничного транспорту.
Увесь цей час раз на два місяці Роман здає по 0,5 л
крові, загалом на сьогодні він здав майже 24 л крові. 2018
року він отримав посвідчення «Почесний донор».
Роман зазначає, що останніми роками в Україні змінилося ставлення до донорства та й вимоги до донорів стали
жорсткішими. Як він зізнається, донорство змушує вести
здоровий спосіб життя та дотримуватись певних обмежень
напередодні процедури. Приємно, що людина, яка є таким
завзятим благодійником, не вважає свій вчинок чимось
особливим, а розуміючи важливість справи, систематично
приходить до пунктів здачі крові. Усі дані Романа є у відповідній електронній базі і за потреби до нього звертаються
по допомогу лікарі.
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СВЯТО, ПОДАРОВАНЕ МАМАМИ, ДРУЖИНАМИ АТОМНИКІВ

Вдячність татусям!
Починаючи з минулого року, в Україні до уже традиційного Дня матері офіційно додався і День батька. Це свято татусів започаткували відзначати у
третю неділю червня і статус воно має міжнародний,
адже окрім нашої країни батьків-чоловіків вітають і в
США, Японії, Канаді, Нідерландах, Швейцарії,
Франції, Великій Британії, Туреччині та низці інших
держав світу.
Нетішин цьогоріч також тивами через коронавірус.
долучився до свята, коли Символічно, що свято збігсвою шану, любов, повагу і лось у даті з іще одним
вдячність висловлюють сво- шанованим у країні — Днем
їм чоловікам та татусям дру- медиків, які нині на передожини і діти, проте з корек- вій із хворобою. На сторожі
ж безпечної та стабільної
роботи Хмельницької АЕС
завжди стоїть оперативний
персонал станції. І саме ту
зміну чоловіків, які наразі
перебувають на ізоляції у
Центрі ділових зустрічей і
працюють на ХАЕС віддалено від своїх сімей, вирішили
привітати їхні другі половинки з дітьми.
Ідея зробити своїм чоловікам приємний та неочікуваний сюрприз прийшла
до Людмили Михалєвської,
дружини начальника зміни блока Віктора Третяка.
Згодом вона долучила до

цього інших своїх однодумців.
— Насамперед, я поділилася цим зі своєю колегою Альоною Василишиною,
мамою трьох чудових діток
та дружиною провідного інженера з управління турбіною Олександра Василишина. Згодом до нас приєдналися Лариса Бєлаш, Наталія
Погонець, Інна Судак, Ольга
Кучерова, Анна Сковорода та інші дружини наших
оперативників. Ми всі дуже
скучили за нашими хлопцями і хотіли якось оригінально
висловити їм свою любов
та підтримку, — розповідає

ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ МОЛОДІ ППО ЗАЕС

«Брама» — це командна робота!
В Енергодарі зареєстрована нова громадська
організація під назвою
«БРАМА». Ініціаторами її
створення стали активісти
організації молоді ППО
Запорізької АЕС, які хочуть зосередити увагу не
лише на молодіжних і виробничих проєктах, а й піти значно далі та розробити перспективний план
розвитку Енергодара.
Громадська організація
стане сполучною ланкою між
атомниками, іншими мешканцями міста, органами
місцевого самоврядування
та комунальними службами.
Очолив громадську організацію Дмитро Орлов.
«Організація молоді ППО
ЗАЕС завжди була активною. Але свою роботу зосереджувала здебільшого на
виробничих, спортивно-масових, освітніх та благодійних проєктах. Створення громадської організації
«Брама» — це певний крок
вперед і розширення сфери
наших інтересів. Відтепер
ми зможемо долучати до
спільної роботи не лише
працівників атомної станції»,
– розповів Дмитро Орлов.
Ініціатива створення громадської організації «Брама»

знайшла відгук у багатьох
енергодарців. Принципово
новий громадський рух активно підтримують представники різних поколінь.
«Особисто мені подобається те, що до нашого руху
приєднується не тільки молодь, а й досвідчені працівники атомної станції, а
також енергетики, які вже
вийшли на заслужений відпочинок. Вони готові ділитися своїми знаннями та
напрацюваннями для вирішення багатьох нагальних
питань. ГО «Брама» — це,
передусім, командна робота. І команда зараз активно
формується», — підкреслила заступник голови гро-

мадської організації Тетяна
Соловіцька.
Формування перспективного плану розвитку міста, пошук шляхів розв’язання нагальних проблем у
різних сферах життєдіяльності потребуватимуть зваженої експертної оцінки і,
звичайно, виконання величезного обсягу робіт.
Актив організації знайомий з проблематикою житлово-комунального господарства, діяльності ОСББ,
медичного розвитку та
бюджетної сфери. Ці проблемні питання потребують
якісно нового підходу і будуть вирішуватися колегіально.

Змагалису у вправності з рибної ловлі
За ініціативою організації молоді ППО
Запорізької АЕС відбувся ІV турнір з рибної
ловлі «Будь риболовОМ!» серед працівників
Запорізької АЕС. Участь у турнірі взяли 26
спортсменів з 12 підрозділів.
Турнір «Будь риболовОМ!» відбувся в Парку
Перемоги з дотриманням усіх карантинних
заходів.
Переможцем турніру став Едуард Афанаскін (енергоремонтний підрозділ), друге

місце посів Андрій Шеченков (електричний
цех). Третє місце — у Руслана Калашникова
(електричний цех).
У номінації «За першу спійману рибу» приз
отримав Олег Мельник (служба фізичного захисту), який уже на першій хвилині мав улов.
Приз у номінації «За найбільшу рибу» у срібного призера Андрія Шеченкова.
Згідно з правилами змагань, усю спійману
рибу повернули до водойми.

Людмила. — Я дуже хвилювалася, аби нам усе вдалося
організувати, бо найважче
було отримати дозвіл від
керівництва ХАЕС. Розуміла,
що можуть відмовити, адже
карантин та ізоляція на енергопідприємстві виконуються
не на папері, насправді, все
строго та серйозно. Не спала цілу ніч, а на ранок таки
отримала погодження, звичайно, із дотриманням усіх
протиепідемічних вимог.
А чим же ще можна звеселити українську душу, як
не запальною та ліричною
піснею? Тож нетішинкам допоміг відомий у місті енерге-

тиків творчий колектив «Зорепад», виконавши кілька
чудових композицій. Настрій
та емоційне піднесення чоловічому товариству додали
і виступи їхніх діток, які декламували своїм таткам віршики, виготовили подарунки власними руками. Шкода
лише, що не можна було
обійняти одне одного — на
сторожі все ж таки стояла
свідомість дорослих, охорона та великі ворота, правда,
відчинені.
— Життя взагалі прекрасна річ, і з нього якомога
частіше потрібно робити
свято, — розмірковує Люд-

мила Михалєвська, — а в нас
усіх такі прекрасні сім’ї,
лише в розлуці, нехай навіть
і тимчасовій, гостро розумієш, як не вистачає тобі твоєї
рідної людини. І якщо ми
зуміли нашим чоловікам і
татам скрасити приємними
емоціями вечір — ми щасливі від того.
І якщо у котрогось із тат
виступила на очі сльозина
щастя — ніхто того й не помітив, бо рясний дощик скропив вологою усі обличчя.
Проте і він не зміг стати на
заваді подарувати одне одному частинку душевного
тепла і любові.

ФУТБОЛЬНІ БАТАЛІЇ НА ДП «СхідГЗК» ЗА ПІДТРИМКИ ПРОФКОМУ

Турнір пам’яті героя АТО
Як уже повідомляв «Атомник України», на стадіоні
«Шахтар» у Смоліному відбувся традиційний футбольний турнір пам’яті загиблого героя АТО Олександра
Пашка.
Зважаючи на карантин,
Олександр Пашко загиСмолінська селищна рада нув при виконанні бойового
надала дозвіл на участь у завдання 9 серпня 2015
змаганнях лише 50 гравцям. року, був нагороджений орЯкщо у минулі роки до Смо- деном «За мужність» 3 стуліного на турнір приїжджали пеня (посмертно). Йому буфутболісти з Інгульської, ло всього 33 роки… До
Новокостянтинівської шахт, мобілізації Олександр праЖовтоводського майданчи- цював на Смолінській шахті
ка, то цього разу змагалися кріпильником дільниці №7,
тільки чотири місцеві коман- був завзятим футболістом:
ди. У безкомпромісній бо- починав грати у дитячій
ротьбі перемогла команда команді «Шахтар», потім
«Шахтар-1» (капітан Євген перейшов до основного
Пашко, брат Олександра). складу, а згодом став безПризи вручав юний фут- змінним капітаном. У 2012
боліст Іван Пашко, син за- році очолювана Олександгиблого героя. Змагання ром Пашком команда стала
відбулися за підтримки фіналістом кубка Кіровопрофкому ДП «СхідГЗК», градської області — вперше
організатором був профком в історії смолінського футСмолінської шахти.
болу.

Під час проведення
турніру пам’яті О.Пашка
учасники зазвичай згадують і інших загиблих у
АТО земляків та працівників підприємства. Герої не
вмирають!
Микола КАВУН,
фото автора

Переможний матч сезону
Футбольна команда Дніпродзержинського
хімічного заводу ДП «СхідГЗК» виборола золото в суперлізі чемпіонату з міні-футболу
м. Кам’янське сезону 2019–2020 років. Та
карантин вніс свої корективи: не вдалося зіграти останні матчі, та й нагороди вручити, навіть
тим командам, які вже були визначені чемпіонами достроково.
На засіданні виконкому федерації футболу
Кам’янського було вирішено матчі чемпіонату
міста з міні-футболу провести на спортивному
майданчику міського парку культури і відпочинку,
а після завершення ігор нагородити переможців.
І ось ця подія сталася! Команда ДХЗ зіграла
переможний останній матч сезону, хоч уже була
визнана чемпіоном суперліги, і до рук хіміків нарешті
потрапив кубок та золоті медалі. А кращим футболістом суперліги, це і не дивно, визнано гравця команди ДХЗ Кирила Сідорова (на фото — ліворуч).

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