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ПРІОРИТЕТНЕ ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛКИ

ПРОФЕСІЙНА РОБОТА СПІЛЧАН

Карантин не скасував
оздоровчу кампанію
Система оздоровлення та відпочинку на Запорізькій
АЕС давно налагоджена і працює успішно. Зміцнення
здоров’я працівників станції та їхніх сімей — одне із пріоритетних завдань для профспілки.
Зазвичай літній оздоровчий сезон відкривається з 1 червня, зазначає фахівець первинної профспілкової організації
Світлана Гаманець. Однак через карантинні обмеження,
пов’язані з коронавірусом, цьогоріч він розпочався лише у
20-х числах червня. І перші відпочивальники з числа працівників станції поїхали в оздоровчі центри — пансіонати «Дорожник» (Приморськ), «Рута» (Затока) та на базу відпочинку
«Золотий берег» (Бердянськ). У липні почав роботу санаторнооздоровчий комплекс «Гілея» (Херсонська обл.). Це бази відпочинку, з якими профспілковий комітет ЗАЕС співпрацює
давно. Персонал підприємства охоче бере туди путівки.
— Незважаючи на те, що оздоровчий сезон розпочався
значно пізніше, ми зробили все можливе, щоб якомога більше
співробітників станції змогли відпочити на морі. Якщо минулого року було реалізовано 2 796 путівок, то цьогоріч — 3 024, що
на 228 путівок більше. У «Золотому березі» побували 1302 відпочивальники, в пансіонаті «Рута» — 522, в «Дорожнику» — 480
і в «Гілеї» — 720, — констатує Світлана Гаманець.
Цього року збільшили кількість путівок у «Дорожник», який
став ще комфортнішим. На території пансіонату відкрили
басейн, на пляжі встановили гойдалки та альтанки. А впорядковані номери, смачне харчування та тепле море з чистим пляжем, як правило, основні вимоги до якісного відпочинку.
Незадоволених у «Дорожнику» не було. Як і в «Гілеї».
Пропозиції щодо організованих доставок людей у пансіонати
«Рута» та «Золотий берег» було враховано.
Профспілка вже складає плани на сезон-2021. Вивчаються пропозиції щодо взаємодії з новими оздоровчими
центрами. Пропозицій багато, проте є декілька критеріїв, за
якими обирають нові оздоровниці. Передусім мають бути
комфортні умови проживання, щоб було близько до моря,
смачна кухня та цікаве дозвілля. Є також комерційні пропозиції від баз відпочинку на Чорноморському та Азовському
узбережжях.
(Закінчення на 3-й стор.)

Унікальний досвід южноукраїнських атомників
Нові підходи до протиаварійних тренувань
оперативного персоналу
У ВП ЮУАЕС під час осіннього циклу підтримання кваліфікації оперативного персоналу, який триває з вересня
по грудень, до занять з ліквідації аварійних ситуацій
залучено фахівців групи інженерної підтримки (ГІП).
Консультативну допомогу персоналу блочного щита
керування (БЩК) вони надають безпосередньо з кризового центру, куди виведено параметри роботи обладнання реальних енергоблоків та повномасштабних тренажерів. Досвід южноукраїнських атомників у цьому
питанні в рамках НАЕК «Енергоатом» поки що унікальний.
(Закінчення на 2-й стор.)

ОСВІТНІ ПРОЄКТИ IndustriALL

Інфомедійна грамотність для лідерів українських профспілок
17 листопада 2020 року за сприяння Глобальної Спілки IndustriALL
відбувся онлайн-семінар «Інструменти організації профспілкових кампаній». Регіональний Секретар ГС
IndustriALL Вадим Борисов у вступному слові зазначив, що Глобальна
Спілка планувала цієї осені проведення в Україні серії освітніх проєктів
«живого навчання», але пандемія змусила перейти в онлайн-формат. Вадим Борисов акцентував увагу на
тому, що в усьому світі, використовуючи ситуацію з поширенням коронавірусу, «відбувається загальний
фронт виступів влади і капіталу проти
соціальної політики. Влада і капітал
використовують пандемію для звуження трудових прав і скорочення працівників. Найгірша ситуація в Індії, де
вже є законопроєкт щодо прийняття
72-годинного робочого тижня (12 годин на добу)».
Що стосується України, тут спостерігається, за словами Вадима Борисова,
«неоліберальний тренд». При цьому нео-

ліберальна політика не змінюється зі зміною урядів. Єдиними організаціями, які
відчайдушно опираються спробам влади
обмежити трудові права, залишаються
профспілки.
Відкриваючи семінар, Голова Атомпрофспілки Валерій Матов зазначив,
що це перший навчальний семінар ГС
IndustriALL за участю українських профспілок з використанням нової онлайн-методики. Валерій Олексійович наголосив
на тому, що профорганізаціям необхідно перебудовувати свою роботу з огляду
на неможливість безпосереднього контакту.
У заході ГС IndustriALL для українських
профспілок, крім Атомпрофспілки, взяли
участь представники Профспілки авіабудівників України, Укрнафтогазпрофспілки, Профспілки металургів і гірників України, Профспілки працівників вугільної
промисловості, Радіоелектронмашу, Незалежної профспілки гірників, Укрелектропрофспілки.
Модератор заходу Віталій Копиш,
тренер з інфомедійної грамотності Чер-

нігівського навчально-методичного центру профспілок, провів семінар максимально інтерактивно. У процесі ознайомлення лідерів профспілок з практичними
інструментами комунікацій, успішного
проведення профспілкових інформаційних кампаній усі учасники семінару брали
активну участь в обговоренні, ділилися
особистим профспілковим досвідом та
ідеями.

НОВИЙ СТАТУС АТОМПРОФСПІЛКОВЦЯ

Завдання номер один — сформувати ефективну команду!
Міським головою Енергодара обрано представника Запорізької АЕС
Дмитра Орлова, який отримав 4593 голоси виборців (це 27,14%) та
більш ніж удвічі випередив свого найближчого суперника Павла
Музику.
Що стосується нового складу Енергодарської міської ради, то його
сформують такі партії, як опозиційна платформа «За життя», «За майбутнє», «Слуга народу», «Європейська солідарність» та «Нова політика».
Решта політичних сил, що брали участь у перегонах, не подолали 5-відсотковий поріг. А от щодо персонального складу ради, то імена депутатів будуть названі тільки після першої сесії міської ради. Сьогодні друкуємо перше інтерв’ю новообраного міського голови Енергодара
Дмитра Орлова про плани, проблеми і перспективи, кадрові призначення та подальші відносини з містоутворючими підприємствами.
— Дмитре Олеговичу, вітаємо Вас з перемогою на виборах.
Більшість енергодарців спостерігали за перипетіями передвиборчої кампанії в місті. Зокрема, бачили і гострі «баталії» на
засіданнях ТВК. Тож очевидно,
що шлях до перемоги був непростим. Проте результати голосування все розставили на
свої місця. Що відчуваєте зараз
— уже в новому статусі?
— Можу сказати точно, чого не
відчуваю, — ейфорії. Для мене це,
передусім, велика відповідальність і величезний обсяг роботи.
Безумовно, дуже вдячний за довіру всім, хто віддав за мене свій
голос. Хто підтримує мене нині. Та,
реально оцінюючи економічну, соціальну, житлово-комунальну ситуа-

цію у місті, розумію: тягар, який ми
взяли на себе, буде важким. Рівень довіри суспільства до влади
як до соціальної інституції, в принципі, показала явка на вибори. І не
тільки в Енергодарі, а й по всій
країні. У нашому ж місті владі попередньої каденції люди взагалі не
залишили жодного шансу.
— На Вашу думку, в чому
основні причини?
— Вагомим фактором тут є
стан житлово-комунального господарства та комунальних підприємств Енергодара. Містяни не
могли не бачити низки проблем,
які не тільки не вирішувались, а
й стрімко накопичувалися. Це і
тарифна політика. Формування й
розрахунок тарифів має бути прозорим для людей. Але за минулі 5
років ми цього не побачили.
Окрема і дуже болісна тема —
стан медицини в Енергодарі. Не
можу не порівнювати з іншими
містами України, у тому числі й
супутниками АЕС. У тому ж Нетішині, наприклад, уже налагоджено
ефективну систему діагностики, а
ПЛР-тести роблять на місці протягом доби. Ми ж і досі відправляємо
їх у Запоріжжя, втрачаємо час на
транспортування та очікування
результатів.

Наразі стрімко зростає проблема госпіталізації хворих на
ковід. Дніпрорудненська опорна
лікарня має обмеження щодо
кількості ліжок. Пацієнти з цим
захворюванням лікуються і в
Енергодарі. Дуже скоро може
виникнути ситуація, що нам не
буде куди госпіталізувати хворих.
Потрібно швидко вирішувати цю
проблему. Лікарі гідно виконують
свою роботу й увесь час наражаються на небезпеку. Та вони не
в змозі впоратися з величезними
чергами в коридорах — кадрів не
вистачає.
До фінансування медицини і
розподілення коштів у мене теж є
питання. Це не нормально, коли у
черзі до сімейного лікаря по 4
години стоять і сидять хворі на
ГРВІ й COVID-19 та люди, які прийшли за довідкою чи консультацією з іншими, не інфекційними
захворюваннями. Перші ледь знаходять у собі сили, аби вистояти в
черзі з температурою та поганим
самопочуттям. Інші ж ризикують
повернутися додому вже інфікованими. У мене багато запитань до
адміністрації лікарні щодо організації прийому хворих. Нам терміново потрібно шукати алгоритми мінімізації ризиків, комплексної

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

підтримки працюючих лікарів та
забезпечення додаткових лікарняних ліжок.
— Саме це стане для Вас пріоритетом у роботі?
— З огляду на епідеміологічну ситуацію, це один із пріоритетних напрямів. Завдання номер
один — сформувати ефективну
команду, з якою можна буде працювати. Йдеться і про виконавчі
органи влади, і про депутатський
корпус. Нам потрібен механізм,
який працюватиме ефективно та
злагоджено. Тому головний стратегічний пріоритет особисто для
мене — створити таку команду.
Сподіваюся, у ключових питаннях розвитку міста та вирішення
низки актуальних проблем ми зі
свідомою більшістю депутатського корпусу матимемо єдину позицію.
Пам’ятаймо, що ми стоїмо на
порозі зими. Що саме зараз йде
робота над формуванням бюджету 2021 року. І потрібно шукати
розумний баланс між коштами, на
які місто може розраховувати для
програм розвитку, і коштами, які
підуть на так звані захищені статті, на заходи для боротьби з
COVID-19.
(Закінчення на 3-й стор.)

http://www.atomprofspilka.info
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УСПІШНОЇ РОБОТИ!

На Смолінській шахті — новий профлідер Унікальний досвід южноукраїнських атомників
Головою профкому Смолінської шахти обрано Володимира Миронова. Він приступив до виконання обов’язків
26 жовтня, перейнявши естафету від досвідченого профлідера Миколи Кавуна.
Володимира добре знають гірники-смолінчани: трудовий шлях
на Смолінській шахті він розпочав у
1998 році, протягом 18 років до обрання на посаду голови профспілки працював заступником начальника дільниці спуску-підйому.
В. Миронов постійно бере участь у
громадському житті підприємства і селища: завзято займається
культурно-масовою роботою, підтримує соціальні ініціативи, був
активістом молодіжної організації,
капітаном команди КВК. Бажаємо
новообраному очільнику профспілки успіхів у роботі та дієвої взаємодії з адміністрацією шахти з питань
захисту прав спілчан.
ПРОФОРІЄНТАЦІЯ МОЛОДІ

Стартувала ІV «Ядерна школа РАЕС»
На Рівненській АЕС стартували перші заходи для більш
як сотні учасників «Ядерної школи РАЕС» у новому 20202021 навчальному році.
Четвертий рік поспіль Рів- проте цикл таких зустрічей
ненська АЕС спільно з ВП ГО стане можливим лише після
«Українське ядерне товарист- завершення жорстких каранво» в Рівненській області ор- тинних заходів, які діють на час
ганізовують «Ядерну школу входження міста-супутника до
РАЕС». Цьогоріч слухачами «червоного» рівня епідемічної
стали 28 школярів навчальних небезпеки.
закладів Вараської ОТГ, 10
Чергова лекція на тему
учнів професійно-технічного «Компонування АЕС» відбуучилища РАЕС та понад 70 деться вже наступного тижня
дітей, які навчаються в освітніх й стосуватиметься характезакладах зони спостереження ристик і вимог до споруд та
електростанції.
об’єктів атомної електростанЧерез карантинні обме- ції, починаючи з вибору майження проєкт розпочинається данчика до зняття з експлуау новому, не звичному для тації.
себе форматі з онлайн-лекцій
Попереду на слухачів Шковід провідних фахівців підпри- ли чекає ще більше пізнавальємства. Школярі мають змогу них лекцій з живими дискусіяотримати нові знання дистан- ми, спілкування зі студентами
ційно, долучившись до заходу профільних вишів та молодичерез GoogleMeet з будь-яко- ми спеціалістами РАЕС, ділові
го ґаджету. Першу вступну ігри та одноденні стажування
лекцію для учнів провів голо- на енергогенеруючому підва ВП ГО «УкрЯТ» у Рівненсь- приємстві, а також захоплюючі
кій області, начальник відділу екскурсії. Випускники проєкслужби аналізу безпеки РАЕС ту отримають сертифікати та
Сергій Гуцало. Атомник розпо- цінні подарунки.
вів старшокласникам про роль
Довідково: Ядерна школа
атомної енергетики в Україні РАЕС є унікальним проєктом,
та Рівненської АЕС зокрема, єдиним на вітчизняних АЕС та
презентував слайди та озна- важливим елементом профойомче відео про електростан- рієнтації молоді. Його головна
цію, як екологічно чисте дже- мета — поширення знань про
рело виробітку електроенергії. атомну енергетику та заохоЯк зазначає інженер уп- чення молоді цікавитися нею,
равління кадрів РАЕС Василь формування потенційного кадСтрілець, програма навчання рового резерву Рівненської
«Ядерної школи» залишається АЕС та підготовка майбутніх
незмінною, зокрема в частині енергетиків ще зі шкільної
проведення офлайн-екскурсій лави.
на майданчик електростанції,
Юлія КУЛАЄВА

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
Двічі на рік кожна з п’яти діючих оперативних змін атомної електростанції та дві резервні проходять двотижневий
курс підтримання кваліфікації. Навчальна сесія, крім теоретичного матеріалу у вигляді лекцій та відпрацювання практичних навичок на повномасштабному тренажері Навчально-тренувального центру (НТЦ), обов’язково передбачає
заняття з ліквідації аварійної ситуації. Відтепер разом з оперативниками двічі на рік тренування проходить кожен член
групи інженерної підтримки. До її складу входять досвідчені
фахівці (як правило, керівники) основних цехів і підрозділів:
реакторного, турбінного, електричного, теплової автоматики і вимірювань, служби аналізу безпеки, служби головного
технолога та НТЦ. Завдання групи інженерної підтримки —
консультативна допомога персоналу БЩК під час ліквідації
аварії.
Дмитро Шаміс, заступник начальника Навчально-тренувального центру ЮУАЕС пояснює: «Дії оперативного персоналу БЩК чітко регламентовані. У разі аварійної ситуації
оператори БЩК працюють за спеціально прописаними процедурами — симптомно-орієнтованими аварійними інструкціями. Ці документи враховують максимально можливі сценарії розвитку подій. Але життєві реалії не завжди передбачувані. Тож було створено групу інженерної підтримки, яка
б за потреби надавала консультативну допомогу персоналу
БЩК».
Група інженерної підтримки для ефективної взаємодії зі
штабом КАРМ (керівника аварійними роботами на майданчику) має перебувати у кризовому центрі. З упровадженням на енергоблоках ЮУАЕС системи ПАМС (аварійного та
післяаварійного моніторингу) та дублювання її на повно-

масштабних тренажерах члени ГІП мають змогу з кризового центру спостерігати за параметрами обладнання, аналізувати ситуацію та коригувати алгоритм дій персоналу
БЩК. Ситуація максимально наближена до реальної.
Комунікацію організовано через головного фахівця з безпеки (ГФБ), який перебуває на блочному щиті керування. І
це ще одна новація, яка поки що запроваджена лише на
Южно-Українській АЕС.
«Ми плануємо ще більше розширити коло учасників цих
тренувань, — зазначає Дмитро Шаміс. — Крім власне персоналу БЩК, ГІП, ГФБ, плануємо залучати деяких представників штабу КАРМ та аварійні бригади. На мій погляд,
це дозволить персоналу впевненіше почувати себе у будьякій надзвичайній ситуації та в процесі навчань виявити
можливі неузгодження в організації аварійних тренувань».

Новий прилад для дистанційного обстеження обладнання
У рамках проєкту міжнародної технічної допомоги
України та урядів скандинавських країн у галузі підвищення рівня безпеки українських АЕС на Рівненську АЕС
поставлено сучасний відеобороскоп «Mentor Visual iQ
VideoProbe» від провідного світового виробника — компанії «General Electric» (США). Прилад уже встиг себе зарекомендувати як надійний та високотехнологічний.
Постачання нового обладнання на Рівненську АЕС
відбулося 2019 року. Проєкт
реалізовувався в рамках меморандуму про співпрацю
НАЕК «Енергоатом» та Норвезького агентства з радіаційної безпеки, виконавцем
якого був Інститут енергетичних технологій «ІFЕ».
За словами фахівця, інженера служби налагоджування
та випробувань устаткування
РАЕС Леоніда Нестерчука,
новий відеобороскоп атомники використовують у ході систематичної регламентної роботи в реакторному цеху —
огляду кишень парогенераторів (ПГ) у районі критичної
Відеобороскоп відповізони (колекторів, системи дає технічним стандартам
продувки), досліджуючи при- Європейського Союзу, вимосутність відкладень і на тепло- гам Директиви 1999/5/ЄC,
обмінних трубках ПГ. Понад те, вимогам Директиви про
особливістю нового приладу електромагнітну сумісність
є функція заміру високоточних 2004/108/EC, різноманітним
геометричних розмірів площі сертифікатам з безпеки. Під
та товщини відкладень до 0,1 час використання «Mentor Viмм, а подекуди й 0,01 мм.
sual iQ VideoProbe» на Рів-

ненській АЕС уже напрацьовано низку позитивних практик, таких як дотримання
процесу FME (Foreign Material
Exclusion) чи попередження
потрапляння сторонніх предметів у відкрите обладнання.
За допомогою цього приладу виявляються ті місця в обладнанні, куди потрапили
сторонні предмети, документується факт потрапляння,
аналізуються причини. Фахівці у вигляді протоколів та
актів розсилають причетним
цехам результати таких досліджень.
Ще однією з позитивних
практик використання відео-

НТЦ ЗАЕС: навчання персоналу

У рамках профорієнтаційного четвертого за ліком проєкту «Ядерна
школа РАЕС» (ЯШ) з екскурсією на проммайданчику Рівненської
АЕС побували її учні

На сьогодні НТЦ Запорізької
АЕС на 90 відсотків виконав річний
навчальний план, який складався
за заявками цехів з конкретними
темами для професійного навчання персоналу.
Карантинні вимоги внесли помітні
зміни у звичний та відпрацьований
темп роботи Навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Попри це,
вдалося організувати процес навчан-

ня в нових умовах — так, щоб уникнути значних втрат навчальних годин.
Було поновлено майже всі заняття,
окрім практики з надання першої
допомоги потерпілим. Змінилася наповнюваність груп — не більше дев’яти слухачів.
Певні напрями навчання скоротилися, але втрачений навесні час було
компенсовано. Заняття проводилися
за навчальним планом, охоплюючи

бороскопа є підвищення коефіцієнта використання встановленої потужності шляхом
контролю теплообмінних поверхонь конденсаторів турбін
у ході планово-попереджувальних ремонтів. Зокрема,
прилад допомагає визначити зношеність тих чи інших
деталей технологічного обладнання підприємства, активні й пасивні елементи у
системах безпеки, а це, у
свою чергу, є частиною безупинного процесу підвищення безпеки енергоблоків Рівненської АЕС.
Вікторія ШЕЙКІНА
Фото Надії ТИМОФЄЄНКО

весь персонал станції, який цього
потребував.
«Нам потрібно було вчитися працювати в нових умовах, щоб не порушувати встановлені санітарноепідеміологічні норми, — розповіла
керівник бюро планування і організації
підготовки НТЦ Олена Котеньова. —
Тому застосовувалися нові підходи та
методи — часткова самопідготовка,
дистанційне навчання, вихідний контроль знань з використанням комп’ютерних навчальних систем».

У ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

РАДА ФПУ —
У РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ
Важливі питання щодо захисту прав
працівників усіх галузей економіки та
бюджетної сфери, зокрема в умовах
карантинних обмежень, запроваджених
Урядом через пандемію СОVID-19, обговорено на засіданні Ради Федерації
профспілок України. У її роботі в онлайнрежимі взяли участь Голова Атомпрофспілки Валерій Матов та заступник Голови Атомпрофспілки Павло Прудніков.
Члени Ради ФПУ перебували у студіях,
організованих у Києві та в усіх обласних центрах України.
Виступив заступник міністра з питань
стратегічних галузей промисловості України
Віталій Немилостивий. Він наголосив на
послідовній та принциповій позиції профспілок щодо необхідності розвитку реального
сектору промисловості в Україні й подякував
за це присутнім.
У доповіді про соціально-економічний
стан вітчизняної економіки та захист прав
працівників заступник Голови ФПУ Олександр Шубін зазначив, що тривожним проя-

вом погіршення соціально-економічної ситуації в Україні у період карантину є суттєве
зростання бідності населення.
Причиною цього стало падіння ВВП,
скорочення промислового виробництва,
зниження рівня зайнятості та зменшення середньої заробітної плати. Профспілки констатують, що протягом останніх десятиліть
відбувається деіндустріалізація України і
занепад її промисловості.
Проте сьогоднішня криза у світовій економіці вимагає оперативних заходів з підтримки внутрішнього виробництва, тому
Радою ухвалено рішення про звернення до
Президента України щодо необхідності розробити та прийняти нову стратегію розвитку
вітчизняної промисловості, враховуючи засади, визначені Європейською конфедерацією профспілок щодо нової промислової
стратегії для Європи.
ФПУ також закликало Парламент України, Раду національної безпеки і оборони
України, Кабінет Міністрів України вжити
невідкладних заходів, спрямованих на вирішення проблеми заборгованості з виплати
заробітної плати, збереження зайнятості на-

селення та створення умов для її підвищення, дотримання та збереження соціальних
гарантій у трудових колективах і для населення в період пандемії.
На засіданні також були розглянуті питання та прийняті рішення про зміни до
Регламенту Ради ФПУ, Статуту Федерації
профспілок України, про підготовку до проведення VIII З’їзду ФПУ, про зміни до Стратегії управління профспілковим майном та
фінансове забезпечення статутної діяльності ФПУ у 2021 році.
РОБОЧА ЗУСТРІЧ
З ДИРЕКТОРОМ АМЕРИКАНСЬКОГО
ЦЕНТРУ СОЛІДАРНОСТІ
Голова ФПУ Григорій Осовий зустрівся з Директором Центру Солідарності
Американської федерації праці — Конгресу виробничих профспілок Станіславом Ченюхом на його прохання.
У центрі уваги була ситуація, пов’язана із
забезпеченням захисту працівників під час
пандемії, необхідністю віднесення законодавства з охорони праці до основоположних
прав трудящих. Міжнародна організація
праці (МОП) звернулася до урядів країн із

закликом вжити заходів для профілактики і
контролю поширення COVID-19 на робочих
місцях.
Григорій Осовий наголосив на необхідності проведення моніторингової оцінки ризиків і забезпечення на підприємствах найсуворішого дотримання правил
охорони праці, щоб звести до мінімуму
небезпеку зараження працівників коронавірусом.
Учасники зустрічі обговорили хід реформування трудового та профспілкового законодавства в Україні за умовами суворого
дотримання норм конвенцій МОП та міжнародних зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Також під час перемовин
було приділено увагу питанням солідарності
міжнародних партнерів у захисті прав українських трудових мігрантів на іноземних ринках праці через систему профспілкового
захисту.
Сторони домовилися про подальшу
взаємодію у захисті трудових та профспілкових прав.
Олексій КОРЕЦЬКИЙ,
прес-центр ФПУ

Профспілки відповідно до Конституції України є єдиними організаціями, яким делеговано право на захист прав та інтересів трудящих!
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Завдання номер один — сформувати ефективну команду!
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
— Наскільки 2021 рік буде важким
для економіки Енергодара і чи вистачить коштів для реалізації усіх задумів?
— Бюджет 2021 року не залишає нам
ілюзій і приводу для надмірного оптимізму. Так зване вилучення (реверсна дотація) з бюджету міста цього року затверджено у сумі понад 122 млн гривень. Та
згідно з проєктом закону про державний
бюджет (у другому читанні), на 2021 рік
розмір реверсної дотації по Енергодару
збільшено ще на 40 млн грн! Тоді як прогнозований показник збільшення заробітної плати від основних містоутворюючих підприємств (а відповідно — і рівень
надходження до міського бюджету податків) вочевидь не компенсує розмір
вилучення.
Окрім того, не варто забувати, що ми
маємо кредит, який попередня влада
брала на ремонт доріг. Це ще 100 мільйонів. Плюс 20 мільйонів річних — відсоток
по кредиту. Адже з 2021 року закінчується пільговий період, що діяв раніше. І
в цих умовах ми повинні передбачити
фінансування всіх захищених статей (а
це освіта, медицина, інші бюджетники,
основні комунальні платежі тощо). Забезпечити виконання «ковідних» заходів,
а їх, чесно кажучи, доведеться суттєво
збільшувати. А ще потрібно терміново
розібратися з фінансово-економічною
діяльністю комунальних підприємств —
хто як працював, наскільки ефективно,
чи весь цей час «годувався» з бюджету.
Усі сили ми зараз маємо спрямувати
на вирішення саме цих питань. А далі,
коли стабілізуємо роботу у вищезазначених напрямах, візьмемося за вирішення більш глобальних і, відповідно,
затратних проблем. Таких, наприклад, як
стан електричних мереж в 1-2 мікрорайонах, розробка фінансової підтримки
ОСББ, реструктуризація та виплата боргів КП ПКВ та КП «Тепловодоканал»
перед постачальниками послуг.
— А щодо тарифної політики? Це
питання найбільше цікавить сьогодні
громаду Енергодара...
— Для того, аби пообіцяти людям
уже зараз зниження тарифів, багато не
треба. Але це буде популізмом. Щоб такі
обіцянки мали під собою реальне економічне підґрунтя, спочатку нам потрібно
провести аудит на комунальних підприємствах, проаналізувати стан їх господарчо-фінансової діяльності, побачити
первинні документи. А щось з досвіду
минулих років мені підказує, що цих
документів може й не бути. Є така практика в Енергодарі: коли на КП змінюються директори, слідом за ними
зникають сервери та документи. Тому
одразу я не обіцятиму зниження тарифів.
Натомість можу сказати, що ми налагодимо таку систему контролю, при якій
документи більше не зникатимуть, а
директори звітуватимуть наглядовим
радам та громаді про свою роботу. І тільки тоді ми зможемо повернутися до
питання затвердження економічно обґрунтованих тарифів. Якщо економічні
розрахунки підтвердять, що тарифи є
завищеними, вони будуть приведені до
реальних показників. Припускаю, що на
комунальних підприємствах міста за
результатами аудиту відбудуться деякі
реорганізації. Ми повинні позбуватися

неефективного баласту, який не несе
користі, а тільки витягує бюджетні кошти.
— Ви очолили нову громадську
організацію «БРАМА», яка сьогодні на
слуху в місті. Яка роль належить
представникам «БРАМИ» у Вашій
перемозі і чи маєте намір співпрацювати далі з цією командою вже у
новому для себе статусі?
— Ви назвали ключове слово —
«команда». Саме завдяки командній
роботі, особистому внеску кожного її
представника, його принциповій позиції,
готовності працювати разом заради
спільної мети ми отримали цей результат. Взагалі, найприємнішим відкриттям
під час цієї кампанії для мене особисто
стали саме люди — цікаві особистості з
нетривіальним мисленням, неформальні лідери, класні фахівці-практики з різних питань.
Тому «БРАМА» не тільки буде існувати далі, а й, упевнений, трансформується в потужний загальноміський
громадський рух, з яким влада буде
рахуватися і до думки якого буде прислухатися. Серед активістів ГО чимало талановитих людей, у тому числі й з досвідом
управлінської, керівної діяльності. Хтось
пройшов до складу нового депутатського корпусу. Інші ж, переконаний, стануть
для нових депутатів не тільки підтримкою
та опорою, а й таким собі камертоном
прозорості роботи нової влади. Адже
люди побачили, що разом з командою
можна й гори звернути, тоді як один — у
полі не воїн. І ми будемо розширювати
цю команду, не обмежуючись тільки партійною приналежністю. Взагалі я б хотів
уникнути надмірної політизації, тут вона
недоречна. Всі, хто поділятиме наші цінності та плани на розвиток Енергодара
— зможуть долучитися до роботи громадської організації. У складі «БРАМИ»
будуть функціонувати експертні групи за
різними напрямами. Її представники
увійдуть і до наглядових рад. Так само як
і фахівці з містоутворюючих та інших підприємств.
На це нам потрібно трохи часу, адже
найактуальніше сьогодні — не допустити
збою в роботі органів місцевого самоврядування, які повинні працювати як
механізм годинника. Для цього треба,
насамперед, вирішити питання: формування нового складу виконавчого комітету, призначення заступників міського
голови та керівників підприємств і управлінь, які повинні змінити тих, хто не впорався з покладеними на них обов’язками
та не показав ефективної роботи.
— Ви кажете вже про конкретні
кадрові призначення?
— Я кажу про кадрову стратегію в
цілому. Ми розуміємо, що за минулі десятиріччя в різних структурах управління перебували різні люди. Хтось
підтвердив свій професіоналізм на обійманих посадах, хтось — ні. Та їх ефективність теж ще треба буде проаналізувати.
Хоча попередня влада, вже отримавши
результати виборів, зробила все, аби
позбавити нас такої можливості. З деякими директорами КП швиденько уклали
багаторічні контракти. Для чого це зроблено, гадаю, всім зрозуміло. Чи досягнуть вони цим своєї мети? Не думаю. Але
я не схильний вважати, що на відповідальні керівні посади на хвилі популізму
треба призначати виключно молодь без
будь-якого управлінського досвіду. Тим

ДО ТЕМИ
Дмитро Орлов народився в Мелітополі. Але більша
частина його дитинства та юності минула в Севастополі.
Там закінчив школу, а потім і Севастопольський університет ядерної енергії та промисловості за спеціальністю
«атомна енергетика». Паралельно здобув заочно освіту за
фахом «енергетичний менеджмент». Цей напрям відкривав зовсім інші, ширші погляди на перспективи й можливості сучасної енергетики, тому був цікавим і корисним.
У 2007 році разом з дружиною Оленою Дмитро приїхав в
Енергодар. Але його знайомство з містом, з професією відбулося значно раніше. Свою першу студентську практику він свідомо проходив на ЗАЕС. Після закінчення вишу влаштувався
на 1-й енергоблок на посаду машиніста насосних установок.
Далі кар’єра розвивалася за класичною схемою. Дмитро уже
працював провідним інженером управління турбіною і саме
тоді прийняв непросте для себе рішення — піти з ЕП і реалізовуватися в зовсім іншому напрямі. На перший погляд цей крок
міг здатися раптовим. Але насправді він став логічним продовженням громадської і профспілкової роботи, яка, врешті-решт,
переважила над кар’єрою оперативника.
Усе починалося з Ради молодих фахівців. На одній із зустрічей Дмитру Орлову запропонували очолити раду, яка на той
час не надто активно працювала. Буквально за рік-два ця організація помітно «перезавантажилася», вдалося залучити
молодь до участі в конкурсах наукових доповідей. Після цього
були різноманітні профорієнтаційні напрями, конкурси профмайстерності тощо.
«Мені до душі організаційна робота, плідне спілкування з
людьми, що приносить реальну користь. Я зрозумів, наскільки
великий попит на соціальний напрям існує серед молоді й персоналу станції. Тому наступним важливим етапом у житті стала
організація молоді», — каже Дмитро. Голову комісії з науковотехнічного напряму обрали лідером організації молоді.
На початку 2020 року Дмитро Орлов став заступником
голови профспілкового комітету Запорізької АЕС. Рішення піти

паче, в органах місцевого самоврядування. Нова влада приходить напередодні зими — з усіма «радощами»
опалювального сезону та поки що не
зрозумілою картиною, наскільки до зими
готові самі комунальники. Плюс бюджет.
Плюс величезні «дірки» в медицині… На
тлі цих проблем молодь скорше повинна
стати підтримкою для досвідчених кадрів, поступово запозичуючи в них досвід
роботи. Кадровий резерв потрібно формувати не тільки на АЕС, а й в органах
місцевого самоврядування. Чи зможемо
ми досягти такого балансу, покаже час.
Але будемо цього прагнути.
— Як будуватимете стосунки з
містоутворючими підприємствами,
зокрема, із Запорізькою АЕС?
— Усім відомо, що Енергодар —
місто-супутник атомної станції. Це підприємство з майже 11-тисячним колективом, завдяки податкам якого
формується левова частка бюджету
Енергодара. Тому не дивно, що великий
відсоток нового складу депутатського
корпусу цього разу сформували саме
працівники Запорізької АЕС. Не так важливо, від якої саме партії вони йшли на
вибори. Важливіше те, що ці люди зазвичай звикли приймати відповідальні, зважені рішення і працювати в команді.
Впевнений, їхня активна життєва позиція
викликана розумінням: енергетики не
повинні стояти осторонь вирішення
міських проблем, які впливають на якість
їх життя також. Тож я сподіваюся на плідну співпрацю з Енергодарською міською
радою. Так само як і на конструктивні
партнерські взаємини з атомною і тепловою станціями. Розвиток Енергодара
можливий тільки тоді, коли в цьому є
зацікавленість як влади, так і містоутворюючих підприємств, бізнесу. А форми
цієї взаємодії ми обов’язково напрацюємо разом.
— Зважаючи на те, що міський
голова не може поєднувати свою
посаду з іншими видами діяльності,
Ви змушені будете скласти свої
повноваження у профспілці та в організації молоді ЗАЕС. Уже відомо, хто
прийде Вам на зміну?
— Виконувачем обов’язків голови
організації молоді обрано Сергія Мошніка. Ми знайомі давно. Разом реалізували чимало яскравих проєктів та зробили багато корисних справ. І спільна
робота дає мені впевненість, що Сергій
не тільки зберігатиме найкращі традиції
організації молоді Запорізької АЕС, а й
зможе привнести в її діяльність щось
особисте, новаторське. Тому цей напрям залишається в надійних руках.
Що стосується профспілкової роботи, то і тут мене замінить гідна, компетентна та небайдужа людина. Хто це
буде, говорити трохи завчасно. Наразі
це кадрове питання вирішується, і незабаром буде названо нового заступника
голови профспілкового комітету ЗАЕС.
Особисто я сподіваюся, що зможу зберегти тісний душевний та професійний
зв’язок з організацією, де сформувалося й викристалізувалося моє ставлення
до громадської роботи, де зародилася
відповідальність перед людьми, які потребують допомоги. І моя діяльність на
посаді міського голови стане гідним
продовженням того досвіду, який я отримав на профспілковій роботі.
Людмила ГОТИЧ

з оперативної посади й зосередитися на роботі у профкомі для
нього було нелегким, але цілком зваженим.
«Я розмірковував з пів року, чи варто докорінно міняти професійний напрям. Та прийняти рішення остаточно допомогла
підтримка людей. Не в останню чергу і покійного Миколи
Захарова, який, мабуть, побачив у мені якісь потрібні риси та
якості характеру.
Звичайно, загальна профспілкова робота відрізняється від
молодіжної діяльності. Насамперед своєю масштабністю,
обсягами завдань та відповідальності. Колектив активу профспілкової організації за віком доволі дорослий. Я не можу сказати, що одразу приніс в його роботу докорінні зміни. Надто
мало часу минуло. Але я однозначно став частиною цього
колективу. Коли тільки йшов на цю посаду, вже бачив, що треба
зробити для покращення. Зокрема — це комунікація між профспілкою та її членами. Донесення оперативної і важливої
інформації є одним з найважливіших питань сьогодення, —
розповідає Дмитро Олегович.
В оперативній роботі доволі важко роздивитися ту кіловат/годину, яка вироблена особисто тобою. Але глибоке розуміння всіх циклів процесу все ж таки давало мені відчуття гордості й задоволення. Що стосується соціального напряму
профспілкової діяльності, то тут, хоч як це дивно, все складніше. Ми працюємо без інструментів і обладнання. Тож нашу
роботу неможливо відчути на дотик. Але від того вона не менш
важлива. Моральне напруження, усвідомлення відповідальності — постійні супутники профспілкового діяча. І коли ти бачиш
зворотний зв’язок, коли людина, яка прийшла до тебе зі своєю
проблемою, отримала допомогу чи потрібну пораду — розумієш, що працюєш недаремно».
Вибори міського голови Енергодара, що відбулися 25
жовтня цього року, стали для Дмитра Орлова й активу громадської організації «БРАМА», яку він очолив, новим життєвим
і професійним викликом. Але потужна підтримка профспілки,
колективу ЗАЕС та мешканців міста енергетиків допомогла
йому здобути перемогу.

Існування профспілкового руху в Україні — це ознака рівня цивілізованості держави

Професійне свято у день ювілею
З нагоди професійного свята та 30-ї річниці з дня створення Палацу культури ім. Лесі Українки, що на балансі
Рівненської АЕС, на сцені культурного осередку містасупутника вшановано кращих працівників закладу.
За добросовісне вико- завжди буде наповнена позинання трудових обов’яз- тивними емоціями та гучними
ків, високий професіоналізм, оваціями».
сумлінну багаторічну працю
Про колектив та своїх
та з нагоди ювілею ПК РАЕС вихованців найтеплішими
багато працівників нагород- словами відгукнулася також
жено Почесною грамотою керівник сектору гурткової
НАЕК «Енергоатом» та Лис- роботи закладу Валентина
том подяки, Грамотою Рів- Решетицька. Директор ПК
ненської АЕС та грамотою РАЕС Валентина Пінчук підпервинної профспілкової ор- сумувала, що станом на
ганізації РАЕС. Нагороди поточний навчальний рік у
вручили генеральний дирек- гуртки закладу культури натор атомної станції Павло брано понад 150 нових вихоПавлишин та заступник голо- ванців. «У складі ПК працює
ви ППО підприємства Те- більш як 1000 аматорів натяна Васильєва.
родного мистецтва, високоУ вітальному слові Павло професійні керівники колекПавлишин наголосив на без- тивів, зі званнями народний,
цінному внеску фахівців ПК зразковий. За 30-річну робоРАЕС у культурний розвиток ту колектив виріс у професіймолодого покоління міста-су- ному сенсі, а також збільшив
путника, створенні справжньо- свою матеріально-технічну
го осередку творчості й креа- базу. Нині ми маємо комфортиву, мистецької атмосфери табельні приміщення для зата пропагування правильних нять гуртків, новітнє технічне
життєвих орієнтирів.
забезпечення, команду виВід імені усієї профспілки сококласних професіоналів.
підприємства винуватців свя- Ми вже працюємо над реаліта привітала Тетяна Васильє- зацією нових творчих проєква: «Бажаю завжди йти в ногу з тів у новому році», — прокочасом, бути передовими, аби ментувала Валентина Пінчук.
всі новинки світового мисВікторія ШЕЙКІНА,
тецького надбання реалізовукореспондент
валися на сцені нашого Папрес-центру РАЕС
лацу культури. Нехай вона
Фото Надії ТИМОФЄЄНКО
ПРІОРИТЕТНЕ ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛКИ

Карантин не скасував
оздоровчу кампанію
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
Улітку, коли карантинні обмеження були трохи послаблені, почали відкриватися й
санаторно-курортні заклади.
Тісно взаємодіє профспілкова
організація ЗАЕС з лікувально-оздоровчим комплексом
«ДіАнна» (Східниця), «Сонячна долина» (Свалява), «Шахтар» (Трускавець) та «Арктика» (Бердянськ). У вересні
запрацювали санаторії «Дністер» у Моршині та «Медичний
центр реабілітації залізничників» у Хмільнику.
Якщо порівняти дев’ять
місяців минулого року і поточного, то, звичайно, цьогоріч
путівок з об’єктивних причин було значно менше. Що
цікаво, у вересні-жовтні їх
розбирали дуже швидко, а в
листопаді, з новою хвилею
карантинних обмежень, попит знизився. І наразі у вільному продажу є путівки до
всіх оздоровниць.
Про дитяче оздоровлення на ЗАЕС «Атомник України» вже повідомляв. Наголошувалося, що через складну
епідеміологічну ситуацію та
карантинні обмеження не
всі дитячі оздоровчі центри
змогли відкритися. Це стосується й міського пришкільного дитячого табору «Усмішка», з яким профспілковий
комітет ЗАЕС співпрацює багато років, і дитячого оздоровчого центру «Юність».
Але було зроблено все
можливе, щоб у непростий
час пандемії діти працівників
атомної станції змогли повноцінно відпочити, констатує
фахівець профспілки ЗАЕС
Олена Борисенко.
З 25 липня розпочав
свою роботу оздоровчий

комплекс «Сузір’я Таврії», що
неподалік Скадовська. Для
дітей від 7 до 18 років там
активний і цікавий відпочинок.
У перший заїзд профспілка
відправила туди сто юних
спортсменів, які займаються
в різних секціях ДЮСШ, що
на базі СОК ЗАЕС, та плавального басейну. Дітвора
залишилася задоволеною:
на території комплексу є
чимало спортивних майданчиків — волейбольні, баскетбольні та інші; універсальне
поле для футболу. І великий
відкритий басейн з морською водою. Чимало цікавинок знайшли тут для себе й
маленькі артисти театральної студії при КДЦ ЗАЕС, які
побували в «Сузір’ї Таврії» на
другому заїзді.
З 8 серпня відкрився
оздоровчий центр «Червона
гвоздика» в Бердянську. Він
давно полюбився енергодарській дітворі. За профспілковими путівками там відпочили
150 дітей.
— Приємно відзначити,
що протягом цього літа ми
змогли оздоровити 350 дітей.
Це третина від тієї кількості,
яку ми оздоровлювали щоліта. Діти отримали море задоволення, добре відпочили,
цікаво та змістовно провели
час. Своїми враженнями та
емоціями вони залюбки ділилися в соціальних мережах,
на ютубі, — підкреслила Олена Борисенко.
На майбутній рік профспілковий комітет уже планує
оздоровлення дітей і співпрацюватиме з «Юністю»,
«Червоною гвоздикою» та
«Усмішкою», а також з новими
дитячими центрами, зокрема
«Сузір’ям Таврії».
Оксана ЗАГУСТА
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Про пильність
під час закупівель

Вараш може стати українською Кремнієвою долиною
Уже відомо, що майданчик Рівненської АЕС обрано пілотним для
будівництва в Україні інформаційнообчислювальних дата-центрів. Про
перспективи, можливості та наслідки
побудови екологічно чистих полів
модульних дата-центрів розповіли
провідні ІТ-експерти, представники
влади та проєктної робочої групи.
Кремнієва або, як її ще називають,
Силіконова долина — провідний світовий центр високотехнологічних
компаній у США. Таким прогресивним
містом в Україні може стати й містосупутник Рівненської АЕС Вараш, де у
планах — будівництво першого у світі
дата-центру, підключеного до потужностей АЕС.
Що таке дата-центри, який функціонал вони виконують та які послуги
надаватимуть, які перспективи й можливості у світі та Україні в цьому напрямі, а також які можливості відкриваються у м. Вараш завдяки реалізації
проєкту? Відповіді на ці та інші запитання надали під час онлайн-обговорення

на фейсбук-сторінці ГО «Агенція сталого розвиту міста» член експертного
комітету з питань розвитку сфери штучного інтелекту Мінцифри Дмитро Нікандров, заступник голови Рівненської
ОДА Сергій Гемберг, керівник робочої
групи з питання будівництва дата-центру при Рівненській АЕС Олександр
Мензул та член групи, модератор заходу Ігор Кравченко.
За словами Сергія Гемберга, будівництво дата-центру, підключеного до
потужностей АЕС, створює надзвичайну
платформу надійності в постачанні електроенергії та економію витрат проєкту.
Це також гарантоване споживання профіциту виробленої електроенергії, що, у
свою чергу, стимулює побудову 5-го
енергоблока РАЕС, на що зараз робиться дедалі більший акцент у стратегії розвитку Рівненщини.
Як пояснив Дмитро Нікандров, датацентр — це склад для даних, їх збереження та обробка, і серед важливих
завдань Мінцифри — забезпечення локальної обробки даних у країні, що на-

дасть змогу широко використовувати
технології штучного інтелекту.
Олександр Мензул зазначив, що саме Рівненська АЕС є найперспективнішою для цього, адже тут найбільш сприятливі кліматичні умови, що є економічно
вигіднішим з усіх майданчиків у країні.
Така ініціатива забезпечує соціальними
гарантіями, а також дозволить залучити
до регіону та міста різного виду бізнес та
молодь, яка працює в ІТ-сфері.
Присутній на зустрічі ректор НУВГП
Віктор Мошинський розповів, що у рамках меморандуму з Рівненською АЕС про
співпрацю із закладом є можливість
створити технічний навчальний заклад у
Вараші.
Як підсумували експерти, економічний ефект від вкладеного 1 долара в
будівництво дата-центру в місто-супутник РАЕС може сягати до 8 доларів для
економіки України: нова інфраструктура,
підготовка кадрів та нові робочі місця і, як
наслідок, значимі соціально-економічні
проєкти.
Юлія КУЛАЄВА

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАЕС

Програма для проведення дистанційних веб-конференцій
Фахівці служби інформаційних технологій Запорізької АЕС розробили зручну програму для проведення
дистанційних засідань персоналу станції.
З метою мінімізувати контакти співробітників Запорізької
АЕС створена система, яка дає змогу проводити виробничі
наради та вирішувати ті чи інші питання дистанційно.
Розроблена програма доступна тільки для користувачів
локальної мережі Запорізької АЕС. До неї можна завантажувати будь-які презентації, картинки, текстові документи та
обговорювати їх.
Кожна веб-конференція в рамках програми відбувається
в окремій, так званій, кімнаті. Адміністратором у кімнаті є
керівник, який організовує конференцію і вирішує, хто має

підключитися до мережі та стати учасником. В одній кімнаті
може перебувати до 30 учасників.
Одні з перших цю систему протестували фахівці управління професійного розвитку персоналу Запорізької АЕС.
«Сподіваюся, ця можливість виконання робочих обов’язків під час дистанційного спілкування, особливо за нинішньої
епідемічної ситуації, стане у нагоді кожному працівникові,
пов’язаному з інформаційною діяльністю, — розповідає начальник управління професійного розвитку персоналу Павло
Мішин. — Допомога фахівців служби інформаційних технологій в умовах обмежень дуже вагома для всього персоналу
станції. Ми тепер щодня проводимо оперативні наради і за
потреби — обговорюємо окремі питання з відділами».

Міста-супутники АЕС невеликі за кількістю населення,
проте в них працює доволі багато продовольчих магазинів
різних торговельних мереж. Чим це позитивно, а чим ні?
Очевидно, тим, що відсутня монополія, у містян є широкий
вибір, де придбати товар за прийнятною ціною. А зворотний бік цієї медалі в тому, що частину продуктів харчування
не встигають реалізувати до закінчення терміну придатності. Такі товари підлягають обов’язковому списанню,
однак це збиток для магазинів. Отож щоб знизити такі збитки, торговельні точки свідомо продають нам неякісні або
навіть небезпечні для здоров’я продукти харчування.
На громадських засадах я 42-123-4117-86). Це можуть
проводив незалежну перевір- бути м’ясні, молочні, рибні,
ку магазинів міста Славутича. овочеві продукти, кондитерІнспектував декілька торго- ські вироби тощо.
вельних мереж і в усіх без
У деяких магазинах дата
винятку знаходив неякісні про- виробництва продукту з анодукти харчування. Реагували тації до товару дублюється на
на це менеджери по-різному: його ціннику. Впевнений, що
хтось відразу визнавав і усував мало хто з покупців колипорушення, а хтось спочатку небудь користувався папкою
доводив, що так і має бути.
«Інформація для споживача» з
Зважаючи на свій досвід, повною інформацією про тодам декілька порад покупцям. вар. Така папка має обов’язкоПерш ніж придбати товар, во бути в торговельній залі попереконайтеся в його якості та руч із продуктами, які швидко
отримайте повну інформацію псуються.
про цей продукт. Візьмемо для
Під час купівлі риби рекоприкладу пельмені. На їх упа- мендую звертати увагу на те, в
ковці виробник зазначає два якій тарі вона лежить. Згідно із
терміни зберігання: за темпе- СанПіН, охолоджена риба має
ратури 6°С — до 30 днів, а за зберігатися в тарі, в якій вона
температури 3°С — до 90 днів. надійшла від постачальника,
Зрозуміло, ніхто з нас не температура зберігання подивиться на термометр, що винна бути -2°С, термін зберімає бути встановлений у холо- гання на підприємствах продильнику (зазвичай в нижній довольчої торгівлі — 48 годин.
його частині). Цим зловжи- Заморожена риба зберігаєтьвають деякі адміністрації ма- ся в ящиках, складених у штагазинів. Не дивуйтесь, коли белі з прокладкою рейок між
виявите, що в холодильнику рядами ящиків відповідно до
термометра немає або він вимог нормативно-технічної
зламаний. У таких випадках ви документації.
маєте право вимагати, щоб
При порушенні умов і термагазин заміряв температуру мінів зберігання у продуктах
у місці, де зберігається про- можуть розмножуватися подукт, який ви хочете придбати. тенційно патогенні мікрооргаПокупці не замислюються нізми, здатні викликати харчопро шкоду для організму від ві бактеріальні отруєння або
ризику отруєння продуктами, гострі кишкові захворювання.
які швидко псуються. МакЯкщо під час закупівлі ви
симальний термін зберігання будете дотримуватися, зокредеяких продуктів при тем- ма, і цих рекомендацій, то рипературі не вище + 6°С стано- зик отруєння буде мінімальвить від 6 до 72 годин, залеж- ним. Бажаю вам здоров’я!
но від виду продукту (СанПіН
Сергій ФРАНІВСЬКИЙ

ІНФОРМУЄ ДАЗВ

Діють обмеження
Зона відчуження відкрита для відвідування, але на Чорнобильській АЕС діють
певні обмеження.
У зв’язку з карантинними заходами, пов’язаними із запобіганням поширенню на
території Чорнобильської АЕС гострої респіраторної хвороби COVID-19, адміністрація
ЧАЕС обмежила ознайомчі візити громадян
усіх країн на територію станції та в будівлі,
щонайменше до 30 листопада 2020 року.
Але відвідати місця та об’єкти, розташовані
навколо станції, можна.
Так, без перешкод відвідувачі потраплять на площу, де знаходиться стіна пам’яті й
скульптура Прометея, та побачать новий
безпечний конфайнмент з оглядового майданчика ЧАЕС. На інших локаціях офіційно
затверджених маршрутів обмежень не введено. Отримати детальніші коментарі щодо
відвідування зони відчуження можна у помічника директора Центру організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження Кирила Гарника
073 352 28 40.

Науковий хаб
планують створити для розвитку наукового потенціалу зони відчуження
ДАЗВ співпрацюватиме щодо
розвитку наукового потенціалу зони відчуження із Національною
комісією з радіаційного захисту
населення.
Заступник Голови Державного
агентства України з управління зоною
відчуження Максим Шевчук та Голова
Національної комісії з радіаційного
захисту населення України Олександр
Копиленко обговорили співпрацю щодо розвитку наукового потенціалу у
зоні відчуження.
Зокрема, однією з ініціатив було
створення науково-дослідного хабу
на території зони відчуження. Він відповідатиме за організацію та координацію українських та міжнародних
досліджень щодо проведення натурних, лабораторних і модельних досліджень, а також за створення бази

наукових даних для об’єктивної оцінки та прогнозу радіоекологічної і
радіобіологічної ситуації у зоні відчуження.
Було обговорено й питання включення такого хабу в діяльність відповідних міжнародних дослідницьких платформ, щоб представляти та ділитися
науковими здобутками на міжнародній
арені. Заплановано, що найближчим
часом науково-дослідний хаб буде
створено на базі ДАЗВ та підприємств,
які належать до сфери управління
Агентства.
У зустрічі також взяли участь керівник апарату НКРЗУ Олександр
Матвійчук, заступник директора ДП
ЦОТІЗ Михайло Грабчук та начальниця відділу з міжнародного співробітництва КМП ДП ЦОТІЗ Анастасія
Нечитайло.

Візитівка: Франівський Сергій
Вікторович, 1985 року народження, проживає у Славутичі з 1988
року. Має три вищі технічні освіти.
Трудову діяльність розпочав у
16-річному віці електромонтером у
ТОВ «Електросервіс». Працював:
оператором ПЕВМ на ЧП «Енергосервіс»; електрослюсарем у ДП
«ЛІВ Електрослав».
Із травня 2005 року і донині
працює в електричному цеху ДСП
«Чорнобильська АЕС» на посаді
електромонтера 6 розряду.
Рік тому, після отруєння харчовими продуктами, розпочав ґрунтовно вивчати Державні санітарні
норми та правила, права споживача. З початку 2020 року регулярно здійснює санітарні рейди закладами торгівлі.

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