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ЗВІТНІ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ ТА ПРОФСПІЛКОВІ

Рівненська АЕС

ДП НАЕК «Енергоатом»
Виконавши у 2020 році соціальні зобов’язання перед
трудовим колективом, «Енергоатом» залишає напрям соціального розвитку та підвищення добробуту працівників
Компанії одним зі своїх головних пріоритетів у поточному
році. На цьому наголосив керівник «Енергоатома» Петро
Котін, відкриваючи конференцію трудового колективу ДП
НАЕК «Енергоатом» з виконання Колективного договору
Компанії за 2020 рік, яка відбулася 19 лютого в Дирекції
підприємства. У її роботі взяв участь Голова Атомпрофспілки Валерій Матов.
Під час свого виступу Пет- ня відокремлених підрозділів
ро Котін подякував колекти- «Енергоатома» було витрачевам відокремлених підрозді- но 350,7 млн грн.
лів за сумлінну та наполегливу
«Витрати на санаторнопрацю, завдяки якій «Енерго- курортне лікування працівниатому» вдалося торік завер- ків Компанії, яким скористалишити виконання низки страте- ся 11,5 тисячі осіб, у 2020-му
гічно важливих для держави становили 185 млн грн. Міпроєктів. Кажучи про соціальні німальна тарифна ставка
статті витрат, він зазначив, що протягом року зростала чоти2020 року середньомісячна ри рази. З 1 січня 2021 року
заробітна платня персоналу тарифну ставку підвищено на
Компанії зросла на 24%, і це 16,1%. За спільним рішенням
допомогло уникнути відпливу адміністрації та профспілковисококваліфікованих кадрів з вого комітету Компанії про
атомних електростанцій.
призначення одноразового
Керівник НАЕК також по- заохочення працівникам пенвідомив, що протягом мину- сійного віку, які виявили балого року на утримання й жання звільнитися з роботи у
експлуатацію об’єктів ЖКГ і зв’язку з виходом на пенсію,
соціально-культурного при- всім їм було сплачено одноразначення у містах-супутниках зову грошову допомогу».
АЕС та містах розташуван(Закінчення на 3-й стор.)

ПРОФСПІЛКОВЕ НАВЧАННЯ

Медіаграмотність для відповідальних
за інформаційну роботу
18-20 лютого у Навчально-методичному центрі ФПУ у м. Чернігів у
рамках освітнього проєкту
«Колегіум Атомпрофспілки» відбувся семінар-тренінг з медійної грамотності для відповідальних за
інформаційну роботу молодих працівників підприємств, що перебувають у
сфері впливу Атомпрофспілки.
Відкриваючи захід, заступник Голови Атомпрофспілки Павло Прудніков зазначив, що Атомпрофспілка
розпочала серію безпосередніх навчань у рамках
проєкту «Колегіум Атомпрофспілки» після довгої перерви у зв’язку з карантином, спричиненим COVID-19.
Напередодні у НМЦ відбувся
семінар для бухгалтерів первинних профспілкових організацій Атомпрофспілки.
Цікаво, що «бухгалтерський»
захід проходив у комбінованій формі: частина слухачів
перебували безпосередньо в
аудиторії НМЦ профспілок,

У Палаці культури Рівненської АЕС відбулася конференція трудового колективу РАЕС та звітна профспілкова конференція. Генеральний директор Павло
Павлишин представив звіт щодо виконання основних
виробничих та соціальних показників роботи підприємства за минулий рік. Також делегати підрозділів електростанції заслухали звіт голови первинної профспілкової організації (ППО) РАЕС Івана Мельника.
ровано. Порівняно з плановими показниками відбулося збільшення фінансування
витрат на придбання спецодягу, спецвзуття та ЗІЗ. Позитивним є зростання заробітної плати промисловому
та непромисловому персоналу на 24% та 26% відповідно, а також збільшення
кількості укладених договорів добровільного медичного страхування», — зазначив
Павло Павлишин.
Витрати на соціальний
розвиток і утримання непромислової сфери становили
179,2 млн грн, що порівняно з 2019 роком на 11,1 млн
Захід провели з дотри- грн більше. Значна частина
манням усіх протиепідеміч- коштів використана на утних заходів. Павло Павли- римання та експлуатацію
шин презентував для 137
делегатів основні здобутки
колективу. Зокрема, у 2020
році електростанцією вироблено 17,1 млрд кВт/год.
електроенергії, що становить 22,4% від атомної генерації України, або ж 11,5%
від загального виробництва електроенергії в країні.
Завдяки оптимізації ремонтної кампанії колективу вдалося скоротити її тривалість
на 15 діб, а це додаткові кіловат-години електроенергії в
енергосистему. Також було
виконано 9 із 8 запланованих заходів КзПБ на 2020 рік
(у тому числі один достроково), ще 57 — залишається
виконати у наступні три роки. Вагомими подіями стали об’єктів соціально-культурвведення в експлуатацію ного призначення. Виконутехнічного центру автомати- вався ремонт об’єктів спортзованих дистанційних засо- комплексу, будиночків для
бів контролю металу та мо- відпочинку та інфраструктудернізація прохідних КПП-1 ри на РОК «Біле озеро»,
санаторію-профілакторію,
й КПП-4.
«Для адміністрації елект- номерного фонду готелю
ростанції важливим напря- «Вараш», приміщень Палацу
мом роботи є забезпечен- культури та інформаційного
ня високого рівня охорони центру «Полісся». Крім топраці на робочих місцях та го, торік 4 сім’ї працівнидотримання трудової дис- ків електростанції отримали
ципліни. За минулий рік не- цільову безвідсоткову пощасних випадків, пов’язаних зику для придбання житла
з виробництвом, не зареєст- та 12 родин — квартири зі

звільненого житлового фонду. Важливим залишається
і навчання та проведення
функціонального підтримання кваліфікації персоналу,
профорієнтаційна робота, а
також проведення культурно-освітніх та оздоровчих
заходів.
Серед планів поточного
року керівник РАЕС наголосив на необхідності забезпечення виробництва електроенергії на рівні 17,703
млрд кВт/год., виконанні
заходів з модернізації та
реконструкції енергоблоків
та планів з капітального будівництва, успішному проведенні ремонтної кампанії та
забезпеченні виконання соціальних програм.
Зокрема, у ході конференції трудового колективу
рівненськими атомниками
ухвалено рішення про передання у власність КНП
«Вараська багатопрофільна
лікарня» флюорографа та у
власність Рафалівської селищної ради транспорту для
мотокросу і картингу, які перебували на балансі Рівненської АЕС.
Під час профспілкової
конференції голова ППО
РАЕС Іван Мельник зазначив, що профспілкова організація й надалі вестиме діалог з роботодавцем і
владою та здійснюватиме
громадський контроль за
дотриманням трудового законодавства. Нині на Рівненській АЕС завдяки спільним зусиллям адміністрації
та профспілкового комітету
відсутні будь-які колективні
спори й конфлікти. Від початку оголошення в Україні
пандемії коронавірусної хвороби адміністрація і ППО

Рівненської АЕС вживають
усіх необхідних протиепідемічних заходів. З березня
2020 року для убезпечення
персоналу електростанції
ППО РАЕС передано на підприємство дезінфікуючі тунелі, імунологічний аналізатор, антиген-тести та тести
для діагностики коронавірусної хвороби айхрома,
респіратори й маски різних
типів, рукавички та захисні
окуляри.
«Ми й надалі сприятимемо розвитку фізичної
культури та культурно-масової роботи, змістовного
дозвілля для працівників,
членів їхніх сімей та ветеранів РАЕС. Також проводитимемо профспілкове
навчання серед спілчан.
Оздоровлення залишатиметься одним із наших пріоритетних напрямів. Профспілкова організація завжди
готова до діалогу та вдосконалення», — наголосив
І. Мельник.
Під час конференцій було обрано делегатів на конференцію трудового колективу НАЕК «Енергоатом», яка
цьогоріч відбудеться в онлайн-режимі. Рішенням конференції Колективний договір на РАЕС у 2020 році
визнано виконаним. За підсумками звітної профспілкової конференції делегати
ухвалили звіт профспілкового комітету електростанції,
звіти комісії з трудових спорів та комісії з питань охорони праці, визнали задовільною роботу профспілкового
комітету за минулорічний
період та визначили основні
напрями роботи ППО РАЕС
на 2021 рік.
Офіційний веб-сайт РАЕС

Запорізька АЕС

решта групи приєдналася до
навчання у дистанційному
режимі через платформу
Zoom. Павло Прудніков повідомив, що Атомпрофспілка
планує цього року організувати ще чотири навчальних
заходи.
(Закінчення на 2-й стор.)

На Запорізькій АЕС відбулася звітна конференція
первинної профспілкової організації. У її роботі взяли
участь 99 делегатів — представників підрозділів
Запорізької АЕС.
Під час засідання делегати заслухали звіт про роботу
первинки минулого року та звіти про діяльність окремих
комісій, в яких були озвучені цифри щодо оздоровлення і
літнього відпочинку персоналу, а також зупинилися на одному з головних досягнень 2020 року — поліпшенні житлових
умов для працівників станції.
«До проєкту постанови на конференцію трудового
колективу ДП НАЕК «Енергоатом» було винесено два
питання: добудова житлових будинків у місті-супутнику з
пропозицією внесення в інвестиційну програму ДП НАЕК
«Енергоатом» на виділення коштів та підтримка звернення з продовження угоди на 2021 рік про надання спортивних та культурних послуг об’єктами соціального призначення для окремих категорій персоналу», — зазначив
голова ППО Запорізької АЕС Іван Здравчев, якого, до речі,
під час звітної конференції одноголосно обрано головою
первинної профспілкової організації ВП ЗАЕС. До складу Центрального комітету Атомпрофспілки дообрали
Володимира Ротермана — заступника голови ППО ВП
ЗАЕС та Сергія Мошніка — голову організації молоді ППО
ВП ЗАЕС.

У сфері впливу Атомпрофспілки перебувають підприємства Міненерго України, Мінприроди, Мінохорони здоров’я України тощо
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Медіаграмотність для відповідальних за інформаційну роботу

Атомпрофспілка розвиває
компетенції своїх бухгалтерів
15-17 лютого гостями чернігівського Центру ФПУ знову стали відповідальні за профспілкові
фінанси. Цього разу для участі в
актуальному семінарі завітали
друзі з Атомпрофспілки.
Бухгалтери первинних профспілкових організацій навчалися за програмою «Звітність неприбуткових
організацій, неприбуткові організації
з огляду на зміни у Податковому
кодексі України».
Захід було проведено у комбінованій формі: частина слухачів перебували безпосередньо в аудиторії
НМЦ профспілок, решта групи приєдналася до навчання в дистанційному режимі через платформу Zoom.
До проведення семінару були
залучені фахові спеціалісти-практики, які не лише зробили огляд нормативно-правової бази, що регламен-

тує складання звітності, а й розібрали
конкретні ситуації, відповіли на запитання учасників та надали методичні
матеріали.
Навчальний блок «Облік та звітність неприбуткових організацій»
провела аудиторка та відома експертка у фінансовій сфері Світлана
Ярошинська.
Натомість частину питань, які
стосуються діяльності неприбуткових організацій з огляду на зміни у
Податковому кодексі України розібрав юрист Підприємства НМЦ Федерації профспілкових організацій
Чернігівської області Володимир
Ковальчук.
За результатами проведення
навчання директорка Центру Тетяна
Осадча вручила слухачам сертифікати та побажала вдало пройти період
подання звітності.

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
Програму тренінгу з
медіаграмотності було
сформовано так, що крім
теоретичної інформації
про засади інформаційної роботи у профспілках, учасники навчання
були максимально залучені до практичної роботи
у групах.
Першу сесію тренінгу
«Інформаційні потоки та
керування ними» провів
провідний експерт Чорнобильської об’єднаної
організації профспілки
Геннадій Михайлюк. Він
зосередився на необхідності свідомого та критичного сприйняття інформації, а також ефективного
вибору інформації для
профспілкової аудиторії,
ефективної профспілкової
комунікації за допомогою
сучасних медіазасобів з
метою досягнення розвитку профорганізації.
Відомий у профспілковому русі експерт, представник Інституту соціального партнерства Юрій
Буздуган (народний депутат Верховної Ради України 2-го скликання) та
науковець Інституту Олена Скоморощенко через
виконання практичних
завдань у групах, «мозкові штурми» допомагали
учасникам семінару розібратися з «матрицею
інформаційного впливу»,

«як працювати з масовою
людиною», з технологіями
чуттєвого впливу на суспільну підсвідомість.
З техніками розвитку
особистої креативності,
з прикладами креативного та шаблонного мислення, яким чином зава-

жають у спілкуванні з
профспілковою аудиторією когнітивні упередження учасників семінару ознайомив тренер
Науково-методичного
центру Віталій Копиш.
Для учасників семінару було організовано огля-

дову екскурсію містом.
Усім видано сертифікати
про навчання, основним
завданням якого було усвідомлення профспілкової
місії і значення інформації для профспілок у суспільно-економічних процесах.

ЯДЕРНА ГАЛУЗЬ, ЯКА ЗДАТНА ВРЯТУВАТИ УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ

«Атомний криголам» для вітчизняного енергоринку:
результати роботи «Енергоатома» за 2020 рік
(Закінчення.
Початок у №6)
З 1 січня 2021 року «Енергоатом» продає ГарПоку майже
50% виробленої електричної енергії за ціною 15 копійок за
кВт-год., а на ринку на добу наперед реалізовує не менше 10%.
Решту виробленої електричної енергії Компанія продає за конкурентними цінами на різних сегментах ринку, зокрема майже 40%
— на ринку двосторонніх договорів.
Спроможність Компанії власноруч реалізовувати майже
половину своєї продукції доводить, що, «розблокувавши» ринковий потенціал атомної генерації, можна очікувати на перетворення українського енергоринку зі зручного для спекуляцій на
передбачуваний та прозорий майданчик. У підсумку виграють
усі без винятку споживачі, які отримають прогнозовані ціни на
електроенергію, але для цього необхідний перехід від діючої
товарної моделі ПСО до фінансового механізму його реалізації, коли держава спрямовуватиме на потреби населення не
електроенергію, а гроші. Фінансове ПСО передбачає реалізацію
всього обсягу електроенергії, виробленої українськими АЕС, на
вільному енергоринку. Водночас уряд матиме право перенаправляти зароблені державними енергокомпаніями гроші на
погашення дельти, що існуватиме між ринковою ціною електроенергії та фіксованою ціною для населення. Торік «Енергоатом»
уперше розпочав експорт електроенергії: у липні 12 тис. МВт·г
базового навантаження було спрямовано до Білорусі, і перша
експортна поставка до Молдови дорівнювала 14,9 тис. МВт·г
електричної енергії. І це лише перші кроки до відновлення потужного експортного потенціалу української атомної генерації.
ЕНЕРГОМІСТ
Саме з цією метою минулого року «Енергоатом» послідовно
просував проєкт енергетичного мосту Україна-ЄС, який передбачає експорт електроенергії з другого енергоблока Хмельницької АЕС до країн Європи. Член Наглядової ради компанії
Polenergia, яка є головним партнером «Енергоатома» в реалізації цього проєкту, Гжегож Станіславскі у грудні 2020 року заявив:
проєкт «Енергетичний міст «Україна — Європейський Союз»
потрібно якнайактивніше втілювати в життя. Адже він має геополітичне значення не тільки для «Енергоатома» і держави Україна,
а передусім для країн Європи, які вимушені боротися за власну
енергетичну незалежність і мати гарантію стабільного постачання до них доступної та безвуглецевої електроенергії.
Нагадаємо, переможцем конкурсу для здійснення державно-приватного партнерства у проєкті «Енергетичний міст
«Україна — ЄС» у серпні 2019 року комісія Міненерговугілля оголосила консорціум Ukraine Power Bridge Company Limited. До
його складу увійшли компанія Westinghouse (США), французька
держкомпанія EDF — Electricite de France, Polenergia International
та угорська національна енергетична компанія MVM. «Енергоатом» прагне, щоб уже у 2021 році цей проєкт отримав «друге
дихання» та нарешті перейшов у стадію практичної реалізації.
Сподіватися на те, що це таки станеться, дає змогу надихаючий
приклад — факт відновлення робіт у рамках ще одного стратегічно важливого для Компанії та держави Україна проєкту — добудови третього і четвертого енергоблоків ХАЕС.
ДОСЯГНЕННЯ, ЯКИХ НЕ МАЛО БУТИ
Що ж маємо в сухому залишку? Держава з року в рік отримує
потужну допомогу від атомників у вигляді якісної електроенергії
за найнижчою у Європі ціною, натомість постійно «забуваючи»
розраховуватися за отримані кіловати. Але Національна атомна
енергогенеруюча компанія не просто веде поточну операційну
діяльність та шукає оптимальних шляхів виходу з кризи, а й займається амбітними проєктами для розвитку і майбутнього атомної генерації.
«Енергоатом» отримав потужну підтримку Президента
України. 22 вересня 2020 року Володимир Зеленський підписав
Указ №406 «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в
енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергети-

ки». Цим документом Кабінету міністрів було, зокрема, доручено
внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 та №4
Хмельницької атомної електростанції. Уже в листопаді минулого
року «Енергоатом» завершив етап підготовчих робіт на майданчику ХАЕС, на черзі — розгортання будівельних робіт.
Надзвичайно важливим для «Енергоатома» та України в цілому стало завершення будівництва першого пускового комплексу Централізованого сховища відпрацьованого ядерного
палива (ЦСВЯП). Торік на ЦСВЯП було завершено спорудження
усіх будівельних конструкцій та інфраструктури з приймання і
зберігання відпрацьованого ядерного палива, а також самого
майданчика, на якому будуть розташовані контейнери з відпрацьованим паливом. Розпочалися пусконалагодження та випробування обладнання й устаткування, поставленого американською компанією Holtec.
Експлуатація першого пускового комплексу стартує у травні
2021 року — після завершення розчищення, реконструкції та добудови 43-кілометрової залізничної колії від станції Вільча до станції Янів, яка з’єднає Сховище із залізничною мережею України.
3 лютого 2021 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу ділянки Вільча — Янів на баланс ДП НАЕК «Енергоатом».
Роботи з реконструкції та добудови залізничної ділянки виконуватиме АТ «Укрзалізниця», що обіцяє завершити їх до квітня.
Відтак перша партія відпрацьованого ядерного палива з однієї із
трьох українських АЕС заїде до ЦСВЯП уже в травні 2021 року.
Ще 14 пускових комплексів ЦСВЯП добудують до 2040 року
— паралельно із заповненням майданчика Сховища контейнерами з ВЯП. ЦСВЯП гарантує безперебійну роботу вітчизняних
АЕС з точки зору постачання свіжого та зберігання відпрацьованого ядерного палива. Адже досі Україна вивозить ВЯП на зберігання до Росії, витрачаючи на це до 200 млн дол. на рік.
У 2020 році проєкт з диверсифікації постачань свіжого ядерного палива було розширено: 2 вересня за участю Президента
України НАЕК «Енергоатом» та компанія Westinghouse підписали угоду про постачання ядерного палива для реакторів типу
ВВЕР-440 Рівненської АЕС з 2024 року.
Наприкінці грудня 2020 року нарешті введено в експлуатацію
нову повітряну лінію 750 кВ Запорізька АЕС — підстанція «Каховська». Вона поліпшить якість електропостачання для мешканців і промислових підприємств Херсонської та Одеської
областей, а також зніме всі мережеві обмеження із Запорізької
АЕС, яка досі працювала з максимальною потужністю 5300 МВт.
Отож ЗАЕС отримала можливість працювати усіма шістьма
енергоблоками-мільйонниками на свою повну потужність —
6000 МВт.
ДОВШЕ, БЕЗПЕЧНІШЕ, НАДІЙНІШЕ
Окремо варто відзначити роботу «Енергоатома» з продовження термінів експлуатації АЕС України. 10 грудня минулого
року Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України
погодила подальшу експлуатацію ядерної установки енергоблока №1 Рівненської АЕС до 22 грудня 2030 року. Торік
«Енергоатом» завершив виконання одного з наймасштабніших
завдань за роки свого функціонування. У січні 2021 року
Компанія отримала ліцензію Держатомрегулювання на роботу
енергоблока №5 Запорізької АЕС у наступні 10 років. Так було
підведено підсумкову риску в роботах з продовження термінів
експлуатації 9 енергоблоків українських АЕС — «Енергоатом»
упорався з цим за 6 років.
Завдяки продовженню термінів експлуатації діючих енергоблоків для української електроенергетики збережено 9000
МВт встановленої потужності. Наразі вже 12 із 15 енергоблоків
вітчизняних атомних електростанцій працюють у понадпроєктний термін, тобто понад 30 років. Для розуміння: в усьому світі
з 443 діючих енергоблоків у понадпроєктний термін працює більше половини. У США для кількох енергоблоків термін експлуатації продовжено одразу до 80 років.

Можливість продовження експлуатації енергоблоків АЕС
підтверджується національними регуляторами відповідно до
стандартів безпеки та цілком виправдана економічно, адже
побудувати новий блок коштує 5-7 млрд доларів, а роботи з продовження терміну експлуатації — 250-300 млн дол.
Виходячи з обсягу робіт з модернізації та заміни обладнання на сучасне, які виконуються у процесі підготовки кожного енергоблока українських АЕС до продовження експлуатації,
атомники впевнено стверджують: ці блоки стали більш безпечними та надійними, ніж були на момент уведення в експлуатацію.
БЕЗПЕКА ПОНАД УСЕ
Безпека експлуатації АЕС — ключовий пріоритет роботи
галузі. «Енергоатом» розпочав виконання Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних
електростанцій, джерелами фінансування якої є власні кошти
Компанії та кредити ЄБРР і Євратом на загальну суму 600 млн
євро, 2014 року. Власні кошти «Енергоатома» — це гроші, які
надходять з енергоринку. У 2020-му графіки надходжень коштів
за вироблену та поставлену «Енергоатомом» електроенергію
постійно порушувалися, і за таких умов було практично неможливо ані планувати та проводити закупівлі обладнання й послуг,
ані вчасно розраховуватись із контрагентами за вже поставлене
обладнання та виконані роботи.
У 2019 році термін дії КЗПБ було продовжено до 2023 року.
Усього програма містить 1295 заходів, з них на кінець минулого
року здійснено 992 заходи, до 2023-го залишилося виконати ще
303.
Наведемо цифри: протягом 2020 року «Енергоатом» реалізував 34 заходи КЗПБ, звіти з виконання яких уже погоджено з
Держатомрегулювання, а ще для 25 заходів, здійснених минулого року у фізичному обсязі, звіти перебувають на розгляді або
доопрацьовуються згідно із зауваженнями. 57 заходів КЗПБ,
запланованих на минулий рік, виконати не вдалося через форсмажорну ситуацію, спричинену пандемією COVID-19, а також
через неотримання коштів за вже відпущену Компанією електроенергію.
Усі зміни термінів реалізації заходів враховано у проєкті
Плану-графіка реалізації КЗПБ на 2021 рік, який уже погоджено
Міненерго та направлено на погодження до Держатомрегулювання. Тож коли «Енергоатом» доповідає про виконання КЗПБ,
взагалі-то мало б виникати питання, не чому окремі її заходи
перенесені на 2021 рік, а яким чином «Енергоатом» узагалі спромігся виконати у 2020 році основну частину найважливіших заходів цієї програми.
Маючи стовідсоткову впевненість у повній безпеці функціонування всіх енергоблоків вітчизняних АЕС, «Енергоатом» заздалегідь замовив місії ВАО АЕС (Всесвітньої асоціації організацій,
що експлуатують атомні електростанції) та МАГАТЕ (Міжнародної агенції з атомної енергії), які мали відбутися в листопаді 2020
року. Через пандемію COVID-19 обидві місії довелося перенести
на червень та липень 2021 року відповідно.
Під час таких місій міжнародні експерти ретельно перевірять умови експлуатації українських атомних станцій, технічне
обслуговування та ремонт, радіаційний захист, протиаварійне
планування й аварійну готовність. «Енергоатом», за відгуками
експертів ВАО АЕС та МАГАТЕ, залишається однією з найбільш
відкритих у світі компаній-операторів.
Свідченням ефективності зусиль «Енергоатома» щодо
забезпечення надійної та безпечної експлуатації АЕС є той факт,
що кількість порушень та відхилень у роботі Компанії за підсумками 2020 року зменшилася на чверть. І це найкращий показник
за всю історію існування «Енергоатома».
Тож минулий рік став вичерпним доказом того, що, рухаючись уперед з проєктами розвитку галузі, рятуючи енергетику
України від хаосу та забезпечуючи населення й промисловість
чистою і доступною електроенергією, «Енергоатом» виконує для
української економіки роль справжнього «атомного криголама»,
що прокладає шлях крізь тороси кризи.
Володимир БРОННІКОВ
Заслужений енергетик України,
Почесний президент УкрЯТ

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

Кузня видатних спортсменів,
здорового покоління амбітних людей
Тридцять п’ять років тому при профспілковій організації ХАЕС було
утворено дитячо-юнацьку спортивну школу. За мету ставився фізичний
розвиток дітей, чиї батьки будують місто і ХАЕС. І мало хто міг собі уявити, що ДЮСШ стане кузнею видатних спортсменів, прославить Нетішин
на Всеукраїнській та світовій аренах.
Уже у 1994-96 роках зазвучали Олена Недашковська, Валерій Штурімена самбістів Руслана Задворного бабін. Сьогодні біля керма почесний
та Сергія Онищука, плеяди інших працівник фізичної культури і спорту
вихованців Геннадія Горохова. Зго- Валерій Кравчук.
Про кожне із відділень можна
дом першу скрипку гратимуть фехтувальники, пауерліфтингери. 2003 писати окремий розділ, бо досягненроку школа стала комплексною, ня вагомі й знані, у більшості на слуху.
об’єднавши вісім відділень. Розвиток Приміром, гравця київського «Диотримали такі види спорту, як бокс, намо» та національної збірної з футборотьба самбо і дзюдо, волейбол, болу Віталія Косовського представкікбоксинг, легка атлетика, плавання, ляти не треба — довгі роки він був
фехтування та футбол. 19 кваліфіко- кращим півзахисником відомого
ваних тренерів-викладачів працюють клубу, згодом тренером «Ворскли».
із майже тисячним колективом при- А основи майбутніх успіхів було
закладено у КДЮСШ м. Нетішин.
хильників різних видів спорту.
У складі молодіжної збірної країни
Лише у 2020-му, не найсприятливішому змагальному році, у місті про- виступав Валерій Федорчук, який у
ведено 85 спортивних заходів і за- сезоні 2014/15 років як півзахисник
безпечено участь спортсменів міста ФК «Дніпро» брав участь у фіналі Ліги
та спортивних команд у 17 обласних Європи, а наступного сезону у склата 22 всеукраїнських змаганнях. 2020 ді київського «Динамо» виборов Суроку призерами змагань були 240 перкубок України. Нині в місті провоспортсменів Нетішина, за результа- диться традиційний турнір на призи
тами яких четверо стали кандида- цього вихованця нетішинського футтами у майстри спорту України, 18 болу. Чемпіоном світу 2019 року
здобули спортивний розряд, 163 — серед молоді став Олексій Хахльов.
масові розряди (до складу збірних Олексій — вихованець тренера
команд України входить 19 нетішин- Володимира Возьного. Нетішин був
базою для його зростання, як і для соських спортсменів).
Днями у мережі з’явився відеоро- тень інших юнаків. Вихованці В. Возьлик «Танець із шаблями». Глядачі ного привозили золоті нагороди з
мають можливість пережити миттє- міжнародного турніру в Болгарії,
вості тріумфу українських фехтуваль- «Ліги націй» 2015 року, що відбувався
ниць на Олімпіаді 2008 року в Пекіні. у Франції.
Багато його підопічних уже встигСаме там дві нетішинки у парі з
Ольгою Харлан та Оленою Хомровою ли потрапити до елітних клубів.
вибороли перші золоті медалі для Зокрема, Вадим Лавриненко захинашої збірної. Гордістю і високою щав кольори київської «Оболоні»,
вдячністю переповнюються серця, Михайло Толстяк — польського клубу
коли спостерігаєш за цією видатною «Голубий Старгард», Богдан Покоподією у житті нетішинського спорту. йовий — першолігового «Арсеналу»
Це вікторія не лише названих спорт- м. Київ, Антон Коберник — Володисменок, а й тренерів. До вершин їх мир-Волинської «Вікторії», Михайло
виводив Валерій Вікторович Штурба- Омельчук — «Волині» (Луцьк). У футбін. За час роботи у Нетішині та на больній академії «Карпат» підвищуінших спортивних майданчиках він ють майстерність Андрій Дацюк та
підготував вісім майстрів спорту між- Василь Шомко. Заявили про себе
народного класу, п’ятьох заслужених Дмитро Мандрійчук, Артем Цевух,
майстрів спорту, двох олімпійських Максим Кравчук, Вадим Тарнавсьчемпіонок, срібну призерку Олімпіа- кий, Владіслав Косік, Ілля Бортник,
ди-2016 у Ріо-де-Жанейро. У Афінах Даніїл та Андрій Мирончуки, Олексій
2004 року нашу державу гідно пред- Кравчук, Роман Отовчиць…
Діти залюбки беруть участь у різставляли Дарія Недашковська та
Олег Штурбабін, у Лондоні 2012 року номанітних футбольних турнірах. Хтоза збірну виступав Дмитро Бойко, зна, чи немає нині в лавах нетішинців
2016-го Аліна Комащук отримала майбутнього чемпіона світу, який
срібну медаль у командному заліку. здобуде славу Шевченка або Месі.
Певний час надзвичайні резульНетішин був представлений лише
шаблістами на чотирьох Олімпіа- тати демонстрували у «залізній грі»
дах! У Ріо-де-Жанейро до півфіналу вихованці своєрідного відділення
«добігла» наша видатна бар’єристка «для старших» при КДЮСШ під оруВікторія Ткачук! (перший тренер Олег дою Сергія Рижука. Він підготував
Краснов). Вона має всі шанси висту- плеяду чемпіонів України, Європи і
світу, рекордсменів з пауерліфтингу.
пити у Токіо цьогоріч.
Цифри промовисті: дванадцять Приміром, Олександр Кутчер був
заслужених майстрів спорту, 21 дворазовим переможцем богатирмайстер спорту міжнародного класу, ських змагань Arnold Weekend (200670 майстрів спорту України — внесок 2007 роки). Він перший український
КДЮСШ ППО Хмельницької АЕС у атлет, який став переможцем цих
скарбницю спортивної слави держа- змагань. Щоб вийти у суперфінал
ви і Нетішина. Понад 150 медалей турніру «Арнольд-Класік», Олександр
здобуто на світових та європейських взяв участь у відбірковому турі, який
аренах. Їх готували заслужені трене- відбувся в Чикаго, і з результатом
ри України Геннадій Горохов (бороть- триборства — 983 кілограми увійшов
ба самбо), Валерій, Ольга і Вадим у півфінал. Аби підтвердити свої конШтурбабіни, Віталій Цисарук (фехту- диції, Кутчер після короткого переповання), Сергій Рижук (пауерліфтинг), чинку вийшов на арену європейськоВолодимир Моцюк та Володимир го відбіркового турніру «АрнольдВозьний (футбол). Команду майстрів Класік», що відбувся у Фінляндії. І тут
з гандболу, яка успішно виступала у перемога була за Олександром. У
суперлізі України, тренував майстер його ваговій категорії 75 кг серед
професіоналів ніхто не зміг переспорту Олег Каспаров.
Недарма КДЮСШ визнавалася вершити результат триборства — 985
кращою у різних номінаціях. У 2009 кілограмів. Під час двох турнірів
році за підсумками Всеукраїнського спортсмен із Нетішина встановив 12
огляду-конкурсу із олімпійських видів світових рекордів.
Сестри Олена (Колосова) та Окспорту, який відбувався за ініціативою Міністерства у справах сім’ї, мо- сана Дмитрук (Чумак) багато років
лоді і спорту, колектив посів третє входили до збірної України і є багатомісце, а у 2011-му був визнаний кра- разовими призерками та чемпіонкащим у державі. З нагоди 30-річчя ми Європейських першостей та світу,
функціонування школа отримала По- Олена — срібна призерка VII Вседяку Національного олімпійського світніх ігор.
Під крилом продовжувача справи
комітету за підписом Сергія Бубки.
Подібна результативність діяль- Сергія Рижука майстра спорту міжнаності КДЮСШ забезпечена насампе- родного класу інструктора-меторед грамотним менеджментом і пік- диста СК «Енергетик» Аркадія Бухлуванням з боку роботодавця — ППО тійчука виховано нових чемпіонів.
Хмельницької АЕС (Михайло Гук) та Зокрема, нетішинець Віктор Чорнокерівництва ХАЕС (Андрій Козюра). бай у ваговій категорії до 90 кілограСпоруди, що їх використовують мів та віковій категорії понад 50 років
спортсмени і тренери, перебувають став чемпіоном світу, який відбувся у
словацькому місті Трнава. Ще один
на балансі атомної електростанції.
Закладали основи функціонуван- вихованець Нетішина слюсар ЕРПу з
ня і діяльності дитячо-юнацької спор- ремонту обладнання хімцеху Роман
тивної школи колишні директори Медведчук у вазі до 82 кілограмів
закладу Олександр Михайленко, Ми- та любительській категорії виборов
хайло Трофимчук, Галина Бабаєва, срібну медаль.

У клубі пауерліфтингу «Легіон»
виховано чимало яскравих особистостей, зокрема, майстрів спорту Володимира Сміщука, Сергія Козловського, Віктора Пастухова, Романа
Медведчука та інших атлетів.
У самбістів у Нетішині є свій
«батько» — заслужений тренер України, майстер спорту СРСР Геннадій
Васильович Горохов. Саме з успіхів
його вихованців почала формуватися
слава про КДЮШС ППО ХАЕС. Слово
Нетішин стали з певним пієтетом
промовляти 1994 року. Тоді вперше
Руслан Задворний, а через рік-два
Роман Шашков, Сергій Онищук,
Костянтин Врачов відзначилися на
європейських і світових форумах. Їх
поїздки за кордон здійснювалися на
спонсорські кошти і пробивали вони
«вікно у Європу» напівголодними,
жили у найгірших номерах і їздили в
аж ніяк не комфортабельних потягах.
Але хлопці вірили своєму тренеру, бо
він ділив усі знегоди разом з ними і
все робив, аби юнаки «вийшли в
люди».
Якщо брати узагальнено, то щороку з-під його крила виходить майстер, кожні п’ять років — майстер
спорту міжнародного класу та заслужений майстер спорту.
Руслан Задворний був у числі тих,
хто разом з тренером прокладав
стежку до Європейських і світових
висот. Він багаторазовий переможець і призер чемпіонатів та Кубків
світу.
Дворазовий чемпіон світу з бойового самбо Юрій Пилипчук також
вилетів із гнізда тренерської школи
Геннадія Горохова при ППО Хмельницької АЕС.
Дмитро Бабійчук та Іван Васильчук десяток років поспіль змагалися
між собою, хто більше медалей привезе з міжнародних змагань. Принаймні не було такого року, аби скарбничка одного і другого залишилася
порожньою на чемпіонатах світу,
Європи.
Не зайве згадати першопрохідця
секції Костянтина Врачова, майстра
спорту з боротьби самбо та дзюдо,
майстра спорту міжнародного класу
Ігоря Музику, майстра спорту міжнародного класу Сергія Онищука, майстрів спорту Олександра Бруса та його тезку Олександра Бойка, Дмитра
Бондарука (самбо і джиу-джитсу),
Олександра Криворучка, Андрія Ломаєва, Віктора Максимчука, Олександра Нікішова, Сергія Пилаєва,
Олександра Остапчука, Романа Ріпу,
Віктора Степанюка та Олександра
Степаненка, Андрія Соколовського,
Романа Шашкова. Кожен залишив
свій слід у цьому виді спорту, і кожному дісталася порція слави, поваги за
працю, за наполегливість, за любов
до самбо. Серед останніх знаних
вихованців Геннадія Васильовича
Ярослав Давидчук.
За підсумками 2019 року майстер
спорту міжнародного класу зі спортивного самбо Ярослав Давидчук
став найкращим серед самбістів України. Він виборов звання чемпіона
світу та Європи серед спортсменів до
20 років. На Кубку Європи серед

дорослих здобув срібло, бронзу — на
Чемпіонаті Європи.
Ми вже говорили про учасницю
Олімпійських ігор Вікторію Ткачук, яку
свого часу готував тренер вищої
категорії Олександр Краснов. Нині
тут тренується понад тридцять юних
легкоатлетів, які вносять до скарбнички перемог КДЮСШ ППО ХАЕС
солідні досягнення, були призерами
чемпіонатів України серед ДЮСШ,
неодноразовими тріумфаторами обласних змагань.
На відділенні боксу займаються
понад 80 осіб. Запам’яталися такі
досягнення боксерів: срібну медаль
Чемпіонату Європи серед юніорів
виборола Юрлова Марія, бронзову
медаль на Чемпіонаті Європи серед
кадетів — Юлія Лисун. Переможцями
та призерами чемпіонатів України
серед юнаків та юніорів були Дмитро
Степанюк, Сергій Генджоян, Андрій
Панасюк, Тетяна Гаврилюк, Руслана
Тимчук, Тетяна Холшевнік, Олександра Даниленко…
14 груп початкової підготовки, 7
груп базової підготовки, понад 320
учнів — це склад секції плавання. У
попередньому, «не ковідному» році
вихованці цього відділення Юлія
Власюк, Максим Юхимець, Юлія
Шпак, Марина Голод, Олександра
Карікова, Дарія Карташева, Володимир Колісніченко та інші ставали
неодноразовими призерами та переможцями чемпіонату Хмельницької
області.
Команда КДЮСШ вихованців
відділення волейболу посіла сьоме
місце у Чемпіонаті України серед
жіночих команд (перша ліга) сезону
2018–2019 рр.
Спортсмени відділення кікбоксингу також примножували славу
колективу. На останніх значимих змаганнях Галина Ніконова була срібним
призером Чемпіонату України серед
юніорів, Мирослава Єфремова —
переможницею Чемпіонату України
та Данило Затонський — бронзовим
призером Чемпіонату України серед
юніорів.
КДЮСШ ППО ХАЕС підтримує
дружні стосунки із загальноосвітніми школами та ліцеями міста, надає
практичну та методичну допомогу
під час проведення шкільних змагань із різних видів спорту, плідно
співпрацює з позашкільними закладами, бере активну участь в організації та проведенні «Олімпійського
тижня», інших заходах з нагоди Дня
фізичної культури та спорту, показових виступах на загальноміських
святах.
На виконання Календарного плану спортивно-масових заходів Нетішинською КДЮСШ залучаються
кошти ППО ХАЕС, виконавчого комітету Нетішинської міської ради, спонсорські надходження від приватних
осіб та підприємств міста. Участь
спортсменів школи в міжнародних
змаганнях частково забезпечується
профкомом НАЕК «Енергоатом» України.
Віктор ГУСАРОВ,
Петро ШЕЛЕПАЛО
Фото з архіву редакції
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ЗВІТНІ КОНФЕРЕНЦІЇ
ТРУДОВИХ
КОЛЕКТИВІВ
ТА ПРОФСПІЛКОВІ

ДП НАЕК
«Енергоатом»
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
Він окремо подякував колективу Хмельницької АЕС
за дострокове завершення
ремонту на другому енергоблоці станції, що на місяць
раніше запланованих термінів
додало в Об’єднану енергосистему України 1000 МВт
потужності та вирішило проблему дефіциту електроенергії на піку споживання.
Водночас очільник «Енергоатома» зазначив, що головним викликом для Компанії
залишається врегулювання ситуації на вітчизняному
енергоринку, через розбалансування якого борг перед
«Енергоатомом» за вже поставлену електроенергію становить майже 22 млрд грн.
«Наразі ми наполегливо
працюємо над погашенням
заборгованості перед НАЕК
та забезпеченням своєчасних
і повних поточних розрахунків
за електроенергію, яку виробляють АЕС. Впевнений, що
нам вдасться вирішити ці проблеми та забезпечити у 2021
році надійне й безпечне виробництво електроенергії», —
підкреслив Петро Котін.
Голова первинної профспілкової організації (ППО)
«Енергоатома» Олексій Лич,
даючи оцінку виконанню Колективного договору за 2020
рік, наголосив, що торік адміністрація Компанії досягла
неможливого: «Фінансова ситуація, в якій «Енергоатом»
опинився через не залежні від
нього зовнішні чинники, не
залишала нам надії на стовідсоткове виконання Колдоговору. Але незважаючи на всі
негативні фактори, завдяки
спільній роботі адміністрації
та профспілок, а головне —
єдності багатотисячного колективу, ми досягли фантастичного результату: соціальні
статті Колдоговору виконано
на понад 100%».
Голова профкому також
зазначив: усі звинувачення,
які наразі лунають на адресу
керівництва «Енергоатома»,
ґрунтуються не на бажанні
допомогти, а винятково на
задоволенні приватних інтересів тих зовнішніх сил, які
намагаються отримувати надприбутки за рахунок державної Компанії.
Виконавчий директор з
персоналу ДП НАЕК «Енергоатом» Олег Бояринцев повідомив, що за результатами
конференцій трудових колективів відокремлених підрозділів Компанії Колективний договір на 2020 рік
визнано загалом виконаним.
Він уточнив, що частково
невиконаними залишилися
тільки декілька пунктів Колдоговору в окремих підрозділах Компанії, але запевнив,
що їх обов’язково виконають
у 2021-му.
Конференцією трудового
колективу «Енергоатома» Звіт
із виконання Колдоговору у
2020 році було одностайно
затверджено. Постановили:
на 2021–2022 роки продовжити дію Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом»,
укладеного на 2019–2020
роки.
Робочій комісії з підготовки проєкту Колдоговору
«Енергоатома» на 2021–2022
роки доручено до 6 травня
2021 року опрацювати всі
пропозиції змін і доповнень,
запропоновані під час проведення звітних конференцій
у відокремлених підрозділах
Компанії.
Під час конференції присутні дотримувалися всіх
протиепідемічних заходів: до
центрального офісу Компанії
прибули лише представники
розташованих у Києві ВП
«Енергоатома», представники ж інших відокремлених підрозділів участь у заході брали
дистанційно — в режимі відеоконференції.
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ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ

У День вшанування учасників бойових дій на території інших держав не може залишатись осторонь колектив Рівненської АЕС, адже у його складі є 96 працівників-учасників бойових дій (зокрема на території
Афганістану), яким довелося пройти через горнило
війни.
Сьогодні активна патріотична позиція ветеранів Афганістану й усього колективу Рівненської АЕС простежується,

Премія імені
Володимира Коровкіна
На РАЕС запроваджено унікальну Премію імені
Володимира Коровкіна. Це — нагорода з метою вшанування пам’яті людини-легенди для всієї української
атомно-енергетичної галузі, інженера, науковця Володимира Олександровича Коровкіна. Вручатиметься
щороку 25 лютого з нагоди дня народження атомника.
За коментарем заступника генерального директора
Рівненської АЕС з персоналу Ігоря Вітковського, питання
присудження Премії ім. В. Коровкіна було розглянуто на
щорічній конференції трудового колективу РАЕС та звітній
профспілковій конференції й отримало одноголосну підтримку.
«Було прийнято одностайне рішення щодо впровадження цієї пропозиції у частині мотивації персоналу підприємства та внесено відповідну зміну до «Правил внутрішнього
трудового розпорядку ВП РАЕС». Запровадження Премії
першочергово є своєрідною даниною атомників почесному
імені та пам’яті Володимира Коровкіна. Людини, котра спільно з колегами-однодумцями побудувала Рівненську АЕС та її
місто-супутник», — роз’яснює Ігор Вітковський.
Фахівець додає, що Премія також є засобом морального
і матеріального заохочення рівненських атомників до активної участі в процесі підвищення ефективності безпечного
функціонування АЕС, здійснення творчого підходу у вирішенні виробничих питань, новаторських ідей щодо удосконалення обладнання, впровадження сучасних технологій,
форм і методів роботи. Це, у свою чергу, є відзнакою вагомого внеску в розвиток Рівненської АЕС, атомної енергетики,
подякою за високоефективну, результативну працю і діяльність, розвиток експлуатаційної безпеки, впровадження
сучасних методів управління.
Винагородою відзначатиметься масштабність та далекоглядність мислення кожного номінанта в прийнятті
рішень, прихильність до розвитку та популяризації атомної
енергетики, збереження професійних знань і навичок та
обмін досвідом з молодим поколінням, запровадження у
діяльності підприємства міжнародного досвіду з експлуатації та ремонту.
Вікторія ШЕЙКІНА,
кореспондент прес-центру РАЕС

передусім, у їх соціальній активності. На підприємстві функціонує ініціативна волонтерська група, яка спільно з представниками місцевої організації Української спілки ветеранів
Афганістану в режимі нон-стоп веде власний «фронт підтримки» для українських військових у районі проведення
Операції об’єднаних сил. Тисячі ветеранів, насамперед
«афганців», нині проходять службу у складі Збройних Сил,
Національної гвардії, Державної прикордонної служби
України, СБУ та в інших силових підрозділах.
У рамках вшанувальних заходів у інформаційному центрі
«Полісся» Рівненської АЕС відбулася зустріч воїнів-афганців і
старшокласників Вараського ліцею №3 «Афганістан болить у
моїй душі». Член волонтерського руху Рівненської АЕС, працівник РАЕС, голова місцевої Спілки афганців Петро Ширко
спільно з учителем Вараського ліцею №3 Віктором Булачком
розповіли місцевій молоді історичні факти подій минувшини,
продемонстрували макети військового спорядження тодішніх часів, поділилися власними бойовими спогадами.
Зокрема, у місті-супутнику РАЕС на майдані Незалежності відбувся збір та формування колони з учасників бойових дій на території інших держав, членів їхніх сімей, учасників АТО/ООС, керівництва м. Вараш та представників
Рівненської АЕС, почесної варти, громадськості міста.
У цей день відбулися також урочиста хода колони учасників заходів від майдану Незалежності до пам’ятного знака
«Афганцям» та мітинг з покладанням квітів, панахида, військовий салют. Завершилися урочисті заходи концертною
програмою за участю художніх колективів Палацу культури
Рівненської АЕС та її міста-супутника.
Вікторія ШЕЙКІНА

15 лютого — День вшанування учасників бойових
дій на території інших держав
та 32-га річниця виведення
військ з Афганістану.
Гвардійці військової частини
3042 Національної гвардії України разом з представниками органів місцевого самоврядування
Енергодара, ветеранами та громадськістю краю біля пам’ятного
знака воїнам-афганцям вшанували пам’ять військових, які загинули під час бойових дій.
Усі присутні хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували пам’ять побратимів, які
полягли у кривавій «афганській»
війні і не повернулися на Батьківщину.
Схиляємо голову перед воїнами, які загинули…
Пишаємось їхнім подвигом,
мужністю та відвагою!

25 ЛЮТОГО — ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

КОНСУЛЬТУЄ ФАХІВЕЦЬ

Рівненські атомники — до ювілею геніальної поетеси
25 лютого 2021 року громадськість України відзначає 150-ту річницю від дня народження Лесі Українки (народилася 1871 року у
шляхетній родині Олени і Петра Косачів). Пам’ять її цьогоріч широко
вшановується творчими вечорами, науковими конференціями,
художніми виданнями, науковими збірниками, фільмами, теле- та
радіопрограмами. На сценах українських театрів йтимуть нові спектаклі за Лесиними творами. Героїчні слова Лесі Українки звучать і
для наших бійців, які самозречено воюють на східному фронті: «При
світлі ВОЛІ всі краї хороші, Всі води гідні відбивати небо, Усі гаї
подібні до Едему»!
Геніальна письменниця, пере- роки минали саме на Поліссі, це був
кладачка, фольклористка, громад- її улюблений край, який вона оспівує
ська діячка мала виняткове значення у своїх поезіях, назва «Поліщина»
у розвитку української літератури і часто зустрічається в її творах».
суспільно-національної свідомості.
Оксана Федорівна розповіла, що
Безліч вулиць, парків, музеїв, універ- до знаменної дати атомники готують
ситетів, театрів, установ та підпри- флешмоб. Кожний бажаючий із праємств названо її ім’ям в Україні, а цівників Рівненської АЕС, а також
також за кордоном. Її ім’я має навіть пенсіонери у своєму виконанні запиастероїд — 2616 Lesya.
сують на мобільний, відеокамеру
На честь Лесі Українки названо й тощо свій улюблений твір Лесі УкПалац культури, який з 1990 року раїнки і надсилають фахівцям Палафункціонує у структурі ВП «Рів- цу культури, а вони сформують
ненська АЕС». «А як же інакше? — спільне відео, яке можна буде перезауважує художня керівниця ПК глянути на офіційній сторінці Палацу
РАЕС Оксана Федоренко. — Ми ж культури у Фейсбуці 24-25 лютого.
Поліщина. Поетеса народилась у Також 24 лютого на великій сцені ПК
Новограді-Волинському, її дитячі відбудеться мистецький вечір до дня

народження Лесі Українки «Поліська
Мавка».
«У нас немає такого року, щоб ми
не готували заходів, приурочених до
дня народження Лесі Українки. Але
цього разу вони будуть значно масштабнішими», — відзначила Оксана
Федоренко.
Лілія СОКОЛОВА

Шановна редакціє, прошу вас через газету проконсультувати
нас з такого питання.
Останнім часом на підприємствах міста Кам’янського при
оформленні на роботу (на робочу точку) відділ кадрів вимагає кваліфікаційне посвідчення. Що це за документ? Якими нормативними актами він введений у дію? Чим викликані такі нововведення і
чи стосуються вони працівників атомної енергетики та промисловості України.
З повагою, представник Атомпрофспілки в ДООП
Козицька О.М.
ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ПРИ ПРИЙОМІ НА РОБОТУ
Відповідно до Кодексу законів про працю:
Стаття 24. Укладення трудового договору
При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у
випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту
(спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.
Стаття 25. Заборона вимагати при укладенні трудового договору
деякі відомості та документи
При укладенні трудового договору забороняється вимагати від
осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну
приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством.
Військовозобов’язані особи, що звільнені зі Збройних Сил, надають також військовий квиток. Якщо робота, для виконання якої приймається працівник, вимагає спеціальних знань (підготовки), він
зобов’язаний пред’явити документ, що підтверджує наявність відповідної освіти (спеціальності, кваліфікації). Прийняття на роботу без
вказаних документів не допускається. У необхідних випадках і з урахуванням специфіки роботи, що виконується, адміністрація має право
додатково вимагати від кандидата на роботу відповідні документи,
якщо це передбачено законодавством.
Відділ колдоговірної та правової роботи Атомпрофспілки

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