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ЗВІТНО-ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ЖІНОК В АТОМНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ

Ґендер у контексті
виробничих стереотипів

Новий голова ППО ДП «СхідГЗК» —
Віталій Скуба

На ДП «СхідГЗК» відбулася ХХІV звітно-виборна конференція первинної профспілкової організації
ДП «СхідГЗК» Атомпрофспілки. Зібрання пройшло у
форматі відеоконференції, одночасно працювали сім
майданчиків відеозв’язку, тому всі делегати мали можливість взяти участь у заході, незважаючи на карантинні
обмеження. Опорним майданчиком була конференцзала управління комбінату, де безпосередньо відбувалися звітування та виступи.
У роботі конференції взяли участь голова Атомпрофспілки Валерій Матов, його заступник Павло Прудніков,
в.о. генерального директора ДП «СхідГЗК» Сергій
Шовгеля.
Перед початком конфе- вали увагу на тому, що і
ренції учасники вшанували комбінат, і профспілкова
хвилиною мовчання пам’ять організація останнім часом
про Бориса Філіппова, го- працюють у складних філову профспілки комбінату нансових умовах, що вплиупродовж останніх 20 років, ває на результативність
який нещодавно пішов із роботи та виконання основжиття.
них функцій профспілок.
Згідно з порядком ден- Костянтин Лях, член профним були обрані керівні та кому Новокостянтинівської
робочі органи конферен- шахти зазначив, що вкрай
ції. З доповіддю про робо- важливо після звітів і виботу первинної профспілкової рів приділити увагу навчанорганізації за п’ять років ню профактиву засад профвиступив т.в.о. голови ППО спілкової роботи, підготовці
Андрій Карпов. Звіт про ро- молоді. Олександр Чумаботу ревізійної комісії нада- ков, голова ради ветеранів
ла Ольга Солощенко.
комбінату, підкреслив необПід час обговорення до- хідність підтримки та супроповідей делегати акценту- воду роботи ветеранських
ЗАХИСТИМО ТИХ,
ХТО ЗАХИЩАЄ НАС!

Днями від 24 Королівської бригади імені Короля
Данила була вручена подяка за допомогу українському війську первинній профспілковій організації
ДП НАЕК «Енергоатом». Її із рук голови Громадської
спілки ВО «Ми — українці» отримав голова ППО
Олексій ЛИЧ

організацій, підрозділів,
підтримки старшого покоління комбінатівців.
Сергій Шовгеля у своєму виступі приділив увагу
умовам, в яких працює підприємство, питанням, що
вимагають негайного вирішення задля майбутнього
комбінату. Зазначив, що
вже підписано додаткову
угоду з НАЕК «Енергоатом»
на ІV квартал 2021 року.
Цей документ є основою
для взаємодії з Компанією, окреслює плани щодо
поставок уранового оксидного концентрату (УОК) та
отримання фінансування.
Наголосив ще раз на тому,
що і ринкові, і договірні відносини окреслюють чітку
за-лежність між поставкою
готової продукції та отриманням за неї коштів. І це
повинні усвідомлювати всі
раз і назавжди. За умовами угоди вже відвантажено 10 тонн УОК, очікується
надходження коштів, буде
можливість виплатити зарплату за вересень.
Очільник СхідГЗК навів
основні показники фінансово-економічної діяльності
комбінату за 9 місяців поточного року: чистий дохід
становив 1,05 млрд грн,
збитки — 934 млн грн. Тому
серед нагальних питань, які
потребують командної роботи: зниження собівартості
готової продукції та підвищення її конкурентоспроможності на ринку урану;
100% виконання виробничої програми та забезпечення беззбиткової діяльності.
(Закінчення на 2-й стор.)

Ґендерні стереотипи, усталені погляди, відповідно і
поведінка, які проявляються часто на підсвідомому рівні,
на жаль, присутні й на виробництві. Хоча норми національного законодавства й декларують рівні права і можливості
для жінок та чоловіків, зокрема у трудових відносинах, тут
продовжують спрацьовувати несправедливі ґендерні підходи до працівників.
Нещодавно ДП НАЕК «Енергоатом» та громадська організація WiN Ukraine за участю представників Атомпрофспілки презентували програму «Професійний розвиток
жінок в атомній енергетиці» на Южно-Українській атомній
електростанції. Цей захід став четвертим у низці семінарівфорумів, організованих на АЕС для успішної самореалізації
працівниць атомної галузі. Атомпрофспілка також активно
порушує цю тему у своїх просвітницьких проєктах, сприяє
практичній реалізації заходів з ґендерного вирівнювання в
межах підприємств.
Заступник Голови Атом- спілка взаємодіє з USAID, амепрофспілки Пало Прудніков риканським Проєктом енергерозповів, що упродовж року тичної безпеки. Наші навчальпаралельно відбувалися два ні курси відбувалися якийсь
просвітницьких курси: в Атом- час паралельно, доки ми не
профспілці та на рівні ДП НАЕК зустрілися на семінарі в Чер«Енергоатом». «У березні 2021 нігові, тоді й вирішили об’єдроку керівництво Компанії під- нати зусилля».
писало Меморандум з громадською організацією WIN
Ґендерний підхід —
Ukraine, що підтримує жінок,
у колективні договори
які працюють в ядерній галузі,
— Ми вважаємо, що ця
намагаючись зламати стерео- просвітницька робота повинна
типи, буцімто атомна сфера є мати конкретний результат, —
«суто чоловічою». Атомпроф- зазначає Павло Прудніков. —

Як приклад такого конкретного результату має бути, на наш
погляд, розділ у колективному договорі підприємства під
назвою «Ґендерна політика».
Планується провести підсумковий семінар, на якому
зведемо всі пропозиції щодо
ґендерної політики на підприємствах атомної галузі та
підготуємо відповідний документ. Напрацьовані рекомендації надамо для розгляду
робочій комісії з колективного
договору як ДП НАЕК «Енергоатом», а також інших підприємств, що перебувають у сфері впливу Атомпрофспілки:
ДП «СхідГЗК», ДСП ЧАЕС,
Державному спеціалізованому підприємству «Об’єднання
«Радон» тощо. Для внесення
до колективних договорів та
угод положень, спрямованих
на забезпечення рівних прав і
можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах, згідно з нормами національного
законодавства та відповідними
міжнародними настановами.
(Закінчення на 2-й стор.)

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ПЕРВИНКИ

Іван МЕЛЬНИК: «Профспілковий лідер
завжди має тримати руку на пульсі подій»
31 жовтня — день народження профспілки РАЕС. Вона була заснована 1975
року й відтоді головним її завданням залишається захист прав та інтересів працівників підприємства. Які виклики сьогодні стоять перед профспілковою організацією, що
вона робить для того, аби залишатися в
тренді, та яка роль у цьому її лідера, спілкуємося з головою первинної профспілкової
організації РАЕС Іваном МЕЛЬНИКОМ.
— Іване Михайловичу, розпочнімо з
останніх актуальних новин. У жовтні відбулися протестні акції профспілок. Чим вони
були зумовлені, чого вимагали профспілки?
Який результат наразі та чого очікувати в
майбутньому?
— Основне завдання профспілки — представляти найманих працівників та захищати їхні
трудові права та інтереси. У жовтні цього року
представники нашої профспілкової організації
двічі брали участь у протестних акціях у Києві.

Під час першої акції профспілки висловили
рішуче «ні» черговим намаганням влади законодавчо нівелювати права профспілок у представництві та захисті своїх членів і тим самим
залишити найманого працівника наодинці з роботодавцем. Ця акція проходила під гаслом: «Ні
трудовому рабству». Позицію профспілок України підтримали профспілкові об’єднання економічно розвинених країн світу. Звучали заяви,
що запропоновані владою реформи суперечать
демократичним цінностям європейської спільноти. Наразі остаточно питання не вирішено.
Наступна акція протесту проводилась
Атомпрофспілкою з приводу арешту виконавчою службою рахунків ДП НАЕК «Енергоатом»,
що могло би призвести до затримки виплати
заробітної плати, а також негативно вплинути
на стан ядерної безпеки АЕС. Особисто я дивуюсь, як таке можливо. Назвіть бодай один приклад, де було подібне в ядерних країнах?! За
результатами акції, представники влади та топ-

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

менеджери підприємства запевнили, що заробітна плата персоналу буде виплачуватися
своєчасно, а ядерна безпека — під контролем.
— Коли говоримо про діалог між роботодавцем, «Енергоатомом» та профспілкою,
часто звучить словосполучення «соціальні
партнери». Який зміст вкладається у цю
фразу?
— Сьогодні у топ-менеджерів Компанії є розуміння одного з ключових законів економіки —
«Кадри вирішують все!» Якщо не буде у достатній кількості мотивованого висококваліфікованого персоналу, ядерні установки не буде кому
експлуатувати, не буде кому їх обслуговувати та
ремонтувати. В цьому питанні керівники підприємства, у тому числі відокремлених підрозділів,
та профспілкової організації одностайні. Результати діалогу вважаю ефективними. Сьогодні спільними зусиллями вдається тримати
необхідний рівень мотивації роботи атомника.
(Закінчення на 3-й стор.)

http://www.atomprofspilka.info
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ДЕКЛАРАЦІЯ ЛІДЕРІВ G20

Действия по созданию рабочих мест
и справедливому переходу должны
стимулировать восстановление экономики

Новий голова ППО ДП «СхідГЗК» — Віталій Скуба
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
А також належне виконання всіх заходів з охорони
праці; ресурсне забезпечення виробничого процесу
та роботи гірничошахтної
техніки; реалізація проєкту зі
збільшення виробничих потужностей ствола «Головний» Новокостянтинівської
шахти, освоєння інвестиційних коштів до кінця поточного року.
На завершення виступу зазначив, що для дієвих
змін та ефективної роботи
не завжди потрібні фінансові ресурси, а провідну
роль відіграє ставлення кожного працівника до виконання своїх функціональних
обов’язків. С. Шовгеля від-

повів на запитання делегатів
конференції.
Валерій Матов наголосив на ролі профспілкової
організації у вирішенні як
виробничих, так і соціальних питань життєдіяльності
підприємства. Сьогодні є
потреба у конструктивному
діалозі між адміністрацією,
профспілками та трудовими колективами. Акцентував увагу на тому, що
прийдешні роки теж не
будуть легкими для комбінату, передбачається зняття з експлуатації уранових
об’єктів з усіма соціальними наслідками, що випливають з цієї події.
За підсумками обговорення делегати надали
схвальну оцінку роботі ППО

та перейшли до обрання
голови та його заступника, на яких було висунуто
декілька кандидатур. Більшістю голосів головою ППО
ДП «СхідГЗК» обрано Віталія Олександровича Скубу,
заступником — Ларису Вікторівну Сидоренко. Сформовано профком первинної
профспілкової організації та
ревізійну комісію.
Віталій Скуба у своєму
виступі зосередив увагу на
пріоритетних напрямах роботи ППО. Це соціальний
захист працівників; налагодження конструктивної роботи з адміністрацією комбінату; відновлення відрахувань коштів на проведення
культурно-масової роботи
та реалізація відповідних

заходів за цими напрямами;
відновлення роботи баз відпочинку; реалізація заходів з
реабілітації тих, хто працює у
шкідливих умовах; перегляд
штатного розпису апарату
ППО; вирішення всіх проблемних питань у соціальному діалозі.
В.о. генерального директора ДП «СхідГЗК» привітав В. Скубу та Л. Сидоренко з обранням, побажав
успішної, продуктивної, командної роботи задля соціального захисту працівників, збереження підприємства та його подальшого
розвитку.
Офіційний сайт
ДП «СхідГЗК»
Фото
Тетяни КОРСУНОВСЬКОЇ

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ЖІНОК В АТОМНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ

Ґендер у контексті виробничих стереотипів
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
У цьому розділі будуть прописані конкретні взаємні
зобов’язання — адміністрації та профспілки. І це буде
реальний механізм зі знищення ґендерних стереотипів,
створення для працівників і
працівниць рівних прав та
можливостей.
Ще не так давно абсолютно неможливо було уявити в
атомній енергетиці жінку, яка
обіймає деякі, як вважалося, «суто чоловічі посади». Та
тепер на РАЕС є жінка-оператор реакторного відділення,
поки що єдина в Україні. А
чому б і ні? Якщо жінка з
дитинства мала схильність до
точних наук і бачила себе у
професії атомника?
Не лише рівні права,
а й можливості
Павло Прудніков акцентує, що реалізація ґендерних
підходів на атомних підприємствах вимагає не лише рівних
прав у сфері професійного
зростання, а й створення рівних можливостей для професійної реалізації з урахуванням сімейних обов’язків,
однакових умов, як для жінки,
так і чоловіка.
— Урахуванням «несуттєвих для виробництва дрібниць», звичайних побутових
речей часто не переймається
керівництво, зайняте розв’язанням важливих виробничих проблем. Можна скільки
завгодно заявляти, що проблем немає, вони ж від цього
нікуди не зникнуть. Якщо рівні
права чоловіка і жінки у трудових відносинах нині, практично, досконально виписані у
законодавчій базі України, то з
рівними можливостями ситуація інакша. На наших освітніх семінарах маємо нагоду
подивитися, проаналізувати і
зафіксувати «слабкі місця» у
сфері ґендерно справедливих можливостей працівників.
Аудит колективних договорів
виявив, що є розриви в оплаті
праці, немає відповідного, з
урахуванням фізичних особливостей не лише чоловіка,
а й жінки, спецодягу, естетично для них привабливого. Є
потреба у додаткових душових, вбиральнях, додатковому
графіку роботи тощо. На таких
семінарах вдається виявити
приховані проблеми.
Ми також провели опитування на атомних електростанціях, яке засвідчило, що
найбільше нарікань у працівників і працівниць є на відсут-

ність можливості коригувати
робочий графік. На атомному
підприємстві робочий день
розпочинається о 7.30. У цей
же час, о пів на восьму, відкриваються дитячі садочки.
Керівники високої ланки, на
жаль, на таких «невиробничих питаннях» не зациклюються, їхнє першочергове
завдання — вирішувати стратегічні питання. Керівники на
нижчих ланках часто-густо
не хочуть іти персоналу назустріч. Але навіть на атомних
станціях необхідно створювати для матусь, а згідно із
сучасними трендами і для
татусів, сприятливі умови
для полегшення їм сімейних
обов’язків.
Такі можливості, передбачається, будуть закладені у
колективний договір. Ми добре розуміємо, що на атомних об’єктах працівники мають неухильно дотримуватися
стандартів з культури безпеки. І персонал на такі умови
погоджується свідомо. Тому
ми відшукуватимемо можливості поєднання професійних
зобов’язань і сімейних таким
чином, щоб одне іншому не
ставало на заваді. Поки що
реалії такі, що 80 відсотків з
персоналу атомних об’єктів
не можуть покинути своє
робоче місце у разі екстреної
ситуації, скажімо, коли необхідно забрати дитину з температурою з дитячого закладу.
Ми намагаємось упевнити
людей не боятися заявляти
про такі проблеми, вони мають знати, що за ними стоїть
профспілка і їхні права захищатимуться. Будемо покроково створювати механізми
захисту.
Позиція «Енергоатома»:
зробити дієвими
ґендерні засади
— Якщо ми подивимося структуру персоналу ДП
НАЕК «Енергоатом», уже протягом п’яти років у Компанії
стабільна ситуація: 33 відсотки становлять працівниці, — продовжує тему Рената
Яресько, начальниця відділу роботи з громадськістю
Департаменту з комунікацій ДП НАЕК «Енергоатом»
(з виступу на Форумі Атомпрофспілки. — Ред.). — Але
якщо ми акцентуємо увагу на
структурі у розрізі кількості
працівників, зайнятих на керівних посадах, тут жінок лише 13 відсотків. І це при тому,
що «Енергоатом» в Україні —
лідер в енергетиці з дотримання ґендерних принципів.

Але й тут продовжують діяти стереотипи: жінки — це
берегині, мають займатися
побутовими питаннями, виховувати дітей, а завдання чоловіка — заробляти гроші.
Тому повсюдно залишається
«живим» стереотип — молоду
дівчину на роботу не варто
брати, їй ще народжувати,
хоча вона може бути гарною
фахівчинею. Керівник і досі не
бере до уваги, що за законодавством і чоловік може піти у
декретну відпустку по догляду
за дитиною. А коли чоловік на
таке наважується, бо у дружини зарплатня вища, а матеріальний дохід є надзвичайно
важливим для молодої сім’ї,
зустрічає (і такі випадки мені особисто відомі) відверте
нерозуміння і глузування. Таке
мислення у керівного складу
передусім у середньому менеджменті. Тому ми почали
рухатися у цьому напрямі і
2019 року ДП НАЕК «Енергоатом» став одним із підписантів першої в Україні Декларації
бізнесу задля ґендерної рівності та запобігання домашньому насильству. Відповідно
до цієї Декларації Департаментом кадрової політики
Компанії було розроблено
документи з ґендерної тематики і влітку 2020 року їх було
підписано керівництвом. У
них, щоправда, йдеться про
позиції, які в більшості випадків прописані в колективному
договорі у статтях про гідні
умови та гідну оплату праці,
створення сприятливого середовища для професійного
розвитку тощо. Питання — як
на практиці зробити, аби це
все працювало.
Ми рухалися далі і вирішили започаткувати проєкт разом з громадською організація WiN Ukraine «Професійний
розвиток жінок в атомній
енергетиці». Підписали Меморандум про співпрацю і
провели пілотний проєкт спочатку на базі дирекції Компанії. Відгук отримали позитивний і зрозуміли, що треба
рухатися далі — виходити на
майданчики АЕС. Саме у цей
час Атомпрофспілка розпочала свій ґендерний проєкт.
Вирішили об’єднувати зусилля. Зі спільним проєктом відвідали майданчики АЕС. Ми
знайомили працівників із загальносвітовими ґендерними тенденціями, пояснювали,
що таке ґендерні стереотипи.
Для зворотного зв’язку провели анкетування, проаналізували і зрозуміли, що на 100

відсотків захід важливий і
необхідний.
Ґендерна рівність —
це адекватні
взаємовідносини
у колективі
Опитування також засвідчило, зазначає Рената Яресько, що 60 відсотків працівників
АЕС уважають, що в атомній
галузі працює менше жінок
через те, що це суто чоловіча
робота. 65 відсотків проявили
зверхнє ставлення, непристойні жарти. Це свідчить про
ґендерно несправедливу атмосферу в колективі. Як правило, таке ставлення переноситься в колективи з сім’ї.
Тому для мене особисто наш
спільний з Атомпрофспілкою
проєкт — це передусім створення здорових взаємовідносин між чоловіками і жінками у
колективах, взаємоповага і
спільні цінності. Професія не
має статі. Передусім на виробництві мають братися до
уваги професійні знання та
досвід. У проєкті закладено
реалізацію цієї першочергової
цінності в колективі — маємо
створити такі умови, щоб людина приходила на робоче
місце з радістю. З ентузіазмом та задоволенням розповідала про свою роботу
вдома. І це не так просто, але
надзвичайно важливо досягти
того, щоб у колективі були
взаємоповага, підтримка, гідна оплата праці та рівні умови,
бо це здорова атмосфера. Це
також працює на імідж роботодавця. Але що має на сьогодні особливе значення — це
заохотити молодих, це робить
атомну енергетику «у тренді».
Бо питання того, хто працюватиме на атомних електростанціях завтра — це питання сьогодення. А ще справедливі
ґендерні принципи забезпечуватимуть і головний принцип та головну місію на
атомних електростанціях —
культуру безпеки — «набір характеристик і особливостей
діяльності організацій та поведінки окремих осіб».
Уже є проміжні результати, бо проєкт реалізується у
партнерстві. Що це означає?
У разі, якби він був суто проєктом ДП НАЕК, важко було би
проконтролювати результати.
Але наші починання реалізуються у партнерстві, тут неможливо щось «не дотягнути»
— відстежують громадська
організація та Атомпрофспілка. Це впливає на якість
виконання завдань.
Лілія СОКОЛОВА

Консенсус на высоком уровне, достигнутый лидерами
G20, требует срочного принятия национальных планов
действий по созданию рабочих мест в рамках программы
«Справедливый переход». Слияние кризисов: неравенства, глобальной пандемии и климатической чрезвычайной ситуации — поставило трудящихся перед лицом величайшего социального и экономического шока.
Саммит лидеров Большой двадцатки в Риме завершился
принятием Декларации. Меры по созданию рабочих мест и
обеспечению справедливого перехода должны стать движущей
силой процесса восстановления, считает Международная конфедерация профсоюзов.
Для достижения на высоком уровне консенсуса между
лидерами Группы 20 срочно необходимы национальные планы
действий по созданию рабочих мест в условиях справедливого
переходного периода.
Лидеры Группы 20 признали, что глобальный экономический кризис и кризис в области здравоохранения затронули
жизни миллиардов людей и ставят под угрозу прогресс в достижении Целей устойчивого развития ООН.
«Мы ведем гонку со временем, чтобы воплотить в реальность планы по выполнению обязательств, принятых Группой
двадцати. К 2030 году для стабилизации экономики необходимо создать 575 миллионов рабочих мест с учетом планов «Справедливого перехода», создать благоприятные для климата
рабочие места и ограничить глобальное потепление на уровне
1,5°C», — заявила Шаран Барроу, Генеральный секретарь МКП.
Вакцина COVID-19: Поддержка глобальной вакцинации с
целью привить 40 % населения всех стран к концу 2021 года и
70% к середине 2022 года, как это рекомендовано ВОЗ. Однако
всеобщий доступ к вакцинам требует фундаментальных изменений в правах интеллектуальной собственности и инвестиций
в производство вакцин в развивающихся странах.
Действия в области окружающей среды и климата: Признание необходимости действий для защиты биологического
разнообразия, сокращения выбросов метана и принятия мер в
связи с изменением климата в этом десятилетии, но без согласованного прекращения использования ископаемых видов
топлива. Нам нужны национальные планы действий, предусматривающие создание рабочих мест, справедливые меры на
переходный период и финансирование, отвечающие требованиям Парижского соглашения.
Гендерное равенство и расширение прав и возможностей
женщин: Обязательства по обеспечению гендерного равенства
приняты к сведению, тем не менее, лидерам G20 следует помнить о необходимости неотложных действий, поскольку в течение первого года пандемии COVID-19 женщины потеряли 800
миллиардов долларов в виде недополученного дохода, что
эквивалентно совокупному богатству 98 стран.
Занятость и социальная защита: Подчеркивание важности
социального диалога, Справедливого перехода и наличия рабочих мест, обеспеченных социальной защитой, — это важные
шаги, для реализации которых потребуется принятие национальных планов занятости и планов справедливого перехода.
Поддержка Глобального фонда социальной защиты имеет
решающее значение для обеспечения социальной защиты беднейших стран мира.
МАЛЬТІЙСЬКА СЛУЖБА ДОПОМОГИ

Волонтери-рятувальники
будуть і в Енергодарі!
Ідея створення в Енергодарі осередку Мальтійської
служби допомоги належить працівникам Запорізької АЕС
Руслану Чудінову і Кирилу Зіміну. Надихнув їх на це приклад
колег з Южно-Української АЕС. Руслан і Кирило навіть
взяли участь у справжніх маневрах мальтійців.
Мальтійська служба допо- вмію робити, — каже він. —
моги — міжнародна благодій- Але мене вразили оснащення,
на організація, яка має мере- забезпечення, форма єдиного
жу осередків і в Україні. Серед зразка. Люди тут згуртовані,
напрямів діяльності — перша відповідальні та вмотивовані.
допомога постраждалим че- Маємо наміри створити осерез аварії, стихійні лиха, не- редок Мальтійської служби
щасні випадки, проблеми зі допомоги в Енергодарі, залуздоров’ям тощо.
чати до цього руху атомників і
Волонтери-рятувальники, людей інших професій. Керівякі входять до лав мальтійців, ництво ЗАЕС нас підтримує в
проходять відповідне навчан- цій ініціативі».
ня. Набута кваліфікація постійНаразі вже є декілька дено підтримується. Організа- сятків людей, які б хотіли стація регулярно проводить різні ти волонтерами-рятувальникурси, збори, змагання. Чер- ками. Це працівники ЗАЕС,
гові маневри під егідою Маль- інших підприємств, медики,
тійської служби допомоги від- вчителі, спортсмени, гробулися наприкінці серпня в мадські діячі. Вони готові форІвано-Франківську, зібравши мувати волонтерські бригади,
два десятки команд з різних які, до речі, крім допомоги в
міст України, а ще з Польщі та екстрених ситуаціях, чергують
Німеччини. На них, у складі ко- на масових культурних або
манди Южноукраїнська, побу- спортивних заходах.
вали й енергодарці, проте
«Плюс такого руху в тому,
поки що як спостерігачі.
що Мальтійська служба допоМаневри-змагання трива- моги не лише навчає своїх
ли три дні. Наші хлопці були волонтерів, а й забезпечує їх
надзвичайно вражені рівнем на місцях усім необхідним. Це
підготовки волонтерів-ряту- одяг, оснащення, обладнання,
вальників й умовами прове- намети, польові кухні, рюкзадення маневрів. Звісно, ситуа- ки, аптечки — усе нове, сучасції були інсценовані, але вони не, сертифіковане. Навіть є
мали максимальне наближен- портативні дефібрилятори»,
ня до реальності. Найважли- — зазначає Руслан Чудінов,
віше, що діяли волонтери-ря- оператор реакторного відтувальники як професіонали, ділення ЕП, а ще активіст
видно було, що їх дійсно доб- велосипедного руху в Енерре цього навчили. Обидва годарі, один з організаторів
енергодарських волонтери — марафону «100 ЕнВело» та
працівники атомної станції, дитячих змагань «ВелоДвиж».
тож вміють надавати першу Побачивши, як чергують на
допомогу. Більш того, Кирило подібних заїздах в ЮжноукЗімін, який працює психоло- раїнську саме мальтійці, впевгом УПРП, ці знання здобував нився, що мати такі команди
також у виші.
треба і в Енергодарі. Тож ро«У Харківському інституті бота в цьому напрямі вже
фізкультури я писав за цією почалася.
темою диплом, сам багато що
Ірина РОМАНОВА

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

Іван МЕЛЬНИК: «Профспілковий лідер
завжди має тримати руку на пульсі подій»

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)

— Яка позиція профспілки щодо корпоратизації «Енергоатома», зокрема того
законопроєкту, який наразі є?
— Трудовий колектив має отримати
зрозумілі відповіді: для чого і яка з цього
користь, що буде з чисельністю персоналу, з рівнем заробітної плати, об’єктами
соціальної інфраструктури? Чи збереже в
подальшому держава контроль над підприємством?
Якщо арештували життєво необхідні
рахунки державного стратегічного підприємства НАЕК «Енергоатом», то що можна
очікувати після корпоратизації? Для унеможливлення розвалу атомної енергетики
України було б доцільно законодавчо заборонити будь-які арешти рахунків і відчуження
цілісних майнових комплексів оператора
українських АЕС за будь-яких обставин.
Атомна енергетика — це не іграшка. Керівники України повинні усвідомити, що вони є
керівниками ядерної держави.
Вважаю, що законопроєкт потребує доопрацювання. До групи розробників необхідно залучити спеціалістів від Атомпрофспілки та від ДП НАЕК «Енергоатом», міських
голів міст-супутників АЕС.
— У жовтні профспілка РАЕС святкувала день свого народження — 46 років.

Які її основні цілі й завдання сьогодні та
які здобутки?
— Сьогодні первинна профспілкова
організація ВП «Рівненська АЕС» є самодостатньою громадською правозахисною
організацією. Робота профспілки відкрита,
важливі рішення ухвалюються колегіально.
Профспілкове членство є добровільним, а
тому головним показником роботи профорганізації є кількість членів профспілки.
Наразі понад 96% працівників станції —
члени Атомпрофспілки. Це свідчить, що
профспілковій організації працівники РАЕС
довіряють.
Основним завданням для профорганізації було, є і буде захист, представництво трудових і соціальних прав та інтересів спілчан.
Одним з головних здобутків є Колективний
договір ДП НАЕК «Енергоатом». Це результат спільної роботи адміністрації і профспілки. До речі, наш Колективний договір є
одним з кращих в Україні.
— Іване Михайловичу, ви очолюєте профспілкову організацію майже 10
років, а у профспілці набагато довше.
Чому свого часу обрали саме цей
шлях? Які цілі як профспілковий лідер
ставите перед собою? Чого вже вдалося досягти?
— Профспілкових лідерів сьогодні не
готує жоден навчальний заклад. Профспілкове лідерство — це, насамперед, досвід.
Необхідно орієнтуватися в технічній частині
виробництва, економіці підприємства, в
законодавстві. Важливо оволодіти техніками міжособистісних та публічних комунікацій. Щоб соціальний партнер сприймав
профспілкового лідера на рівних, необхідно
відбутися як профспілковий лідер, тобто

мислити і діяти на рівні усвідомленої компетентності.
Особисто мене приваблює в профспілці
можливість отримувати безцінний життєвий
і професійний досвід, можливість бачити і
розуміти, так би мовити, «підводну частину
айсберга».
Коли мене, ще малодосвідченого, обрали заступником голови профкому, я відчув
підтримку тодішнього голови Олега Мироновича Гнатюка. Велику роль у становленні
мене як профспілкового лідера-керівника
відіграли штатні працівники профкому та
фахівці Центрального комітету Атомпрофспілки. Я вважаю цих спеціалістів золотим
фондом Атомпрофспілки.
Світ швидко змінюється. Технології, які
успішно працювали п’ять років тому, сьогодні не спрацьовують. Профспілковому лідеру
необхідно постійно тримати руку на пульсі
подій, стежити за науковими інноваціями і не

відставати від сучасного життя. Те, що первинна профспілкова організація ВП РАЕС
сьогодні відіграє провідну роль в атомній
енергетиці України, це вже досягнення.
Повірте, за зовнішнім спокоєм і відносним
благополуччям криється титанічна професійна праця профспілкового активу.
— Як вдається віднаходити баланс
між насиченою професійною діяльністю і
особистим життям? Поділіться своїм
життєвим кредо.
— Робота голови профспілкового комітету вимагає багато енергії і часу. Навіть коли
вдома, думками все одно на роботі. Це
непроста ноша. Слава Богу, моя сім’я мене
розуміє і підтримує. Відпочинком для мене є
відвідування сауни, заняття спортом, подорожі. Рух — це життя, а тому моє життєве
кредо: «Не став життя на паузу!»
Розмовляла Іванна БУРАКОВА
Фото Надії ТИМОФЄЄНКО

20-РІЧЧЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МОЛОДІ АТОМПРОФСПІЛКИ

C тавка на молодь
(Продовження.
Початок у №22)
24 лютого у конференц-залі київського готелю «Братислава» відбувся
VI З’їзд Організації молоді
Атомпрофспілки України.
Участь у ньому взяли 69 делегатів від молодіжних організацій підприємств атомної
енергетики і промисловості
України. Серед почесних гостей — лідери Атомпрофспілки України на чолі з Валерієм
Матовим, заступник Голови
Федерації профспілок України Євген Драп’ятий, голови первинних профспілкових
організацій Атомпрофспілки.
Сьогодні Організація молоді
налічує 15 тисяч членів. Саме
стільки молодих людей віком
до 35 років в Атомпрофспілці.
Про роботу за останні
п’ять років доповів голова
Організації молоді Атомпрофспілки, працівник цеху
теплової автоматики і вимірювань Рівненської АЕС Павло Олещук. Зокрема, він зауважив, що у звітному періоді
працювали п’ять комісій. Було проведено чотири форуми, п’ять конкурсів КВК, два
фотоконкурси, п’ять спартакіад. Організовано профспілкове навчання, проаналізовано колективні договори за
розділом «Робота з молоддю» та надано рекомендації з
цього приводу. Створено сторінку молодіжної ланки на
офіційному сайті Атомпрофспілки, групу в мережі Фейсбук, статтю у Вікіпедії та багато іншого. Делегати визнали

роботу Організації молоді за
звітний період задовільною, а
також затвердили Програму
дій на період 2017—2022 рр.
Зокрема, молодь Атомпрофспілки своїми пріоритетними цілями вважає розвиток
сучасної інформаційної системи, різнобічне навчання та
особистий розвиток членів
організації, зміцнення іміджу,
втілення сучасної системи
управління, глобальне лідерство у профспілковому русі.
Єдиним претендентом на
посаду голови Організації
молоді був чинний лідер Павло Олещук. Його кандидатуру
підтримала більшість делегатів. Заступниками обрали
голів організацій молоді ППО
ХАЕС Леоніда Волкова та
Южноукраїнської ООП — Михайла Костюченка. Сформували керівний орган — Центральну раду у складі 23 осіб.
Також обрали членами Центрального комітету Атомпрофспілки від Організації молоді
Дмитра Орлова (ЗАЕС), Тетяну Соловіцьку (ЗАЕС), Євгенія Буракова (РАЕС), Олександра Панченка (ЧАЕС), Марію Цісар (ЮООП), Христину
Білоус (Східна ООП), Іванну
Ковб (РАЕС) та Ігоря Кравченка (ДП УЗФО ЧАЕС).
Голова Організації молоді
Павло Олещук увійшов до
складу ЦК Атомпрофспілки за
посадою. На першому засіданні, яке відбулося цього ж
дня, Центральна рада створила постійно діючі комісії: з
інформаційної роботи, з соціально-економічного захисту,

з культурно-масової роботи,
спортивну комісію та комісію з організаційної роботи і
навчання. Очолили їх відповідно — Іванна Ковб (РАЕС),
Олександр Панченко (ЧАЕС),
Ганна Кужелєва (РАЕС), Дмитро Міщук і Христина Білоус
(Східна ООП).
Весною 2017 року організація молоді ППО Рівненської АЕС уперше провела інтерактивний конкурс
«Міс РАЕС». Його учасницями стали 24 працівниці різних
підрозділів атомної електростанції.
12-й конкурс КВК Організації молоді Атомпрофспілки відбувся в Палаці культури РАЕС. Перемогу святкувала команда
«Энергодарские борзые»
(ЗАЕС+АЕМ). Усі учасники
команд — молоді працівники
підприємств атомної енергетики і промисловості України. Свято гумору в місті
Вараші стало можливим завдяки Атомпрофспілці. Сприяли проведенню конкурсу адміністрація та профспілковий
комітет Рівненської АЕС.
Команди КВК Атомпрофспілки, які представляли АЕС
України та СхідГЗК, під час
перебування у Вараші вшанували пам’ять жертв аварії на
ЧАЕС та загиблих воїнів АТО.
Молодь поклала квіти до
пам’ятника чорнобильцям.
Кінець весни для молодих
і спраглих до гострих відчуттів хлопців відзначено черговим спортивним заходом від
організації молоді ППО ВП

ЮУАЕС. На території промислової бази «Берізка»
пройшов 12-й щорічний
турнір з пейнтболу. У ньому
взяли участь 8 команд, кожна
з яких складалася з трьох
учасників.
За сприяння адміністрації Рівненської АЕС на фестивальній галявині Білого
озера відбувся традиційний
Всеукраїнський молодіжний мистецький соціальноекологічний форум «Біле
озеро». Вікенд спортивних
розваг, смачної їжі та запальних виступів талановитих
виконавців об’єднали поціновувачів екотуризму з усієї
країни. Захід був організований Республіканським культурно-освітнім центром «Молодь України».
З 29 червня по 1 липня на Хмельницькій АЕС
проходила ХV Спартакіада
Організації молоді Атомпрофспілки України. До
складу учасників змагань
увійшли спортсмени Запорізької, Южно-Української,
Рівненської, Хмельницької та
Чорнобильської АЕС, а також молодь Східної об’єднаної організації профспілок
(СООП). Протягом трьох днів
атомники змагались у п’яти
видах спорту, за підсумками
яких господарі турніру посіли
перше місце.
Завдяки організації молоді Запорізької АЕС у енергодарців з’явилася можливість
з користю і весело провести
вихідний день. Молоді атомники Дмитро Орлов, Сергій
Міщенко і Олег Каряка 2017
року вже вдруге провели
захоплюючу міську гру — Сіті-квест.

Існування профспілкового руху в Україні — це ознака рівня цивілізованості держави

28 червня 2017 року
рівненські атомники взяли участь у велозмаганнях
«Перегони на Хомецькій»,
приурочених до Дня Конституції України. Захід відбувся за ініціативою організації молоді ППО РАЕС
та за підтримки адміністрації і профспілкового комітету Рівненської АЕС. Участь у
змаганнях взяли майже три
десятки велосипедистів у
чотирьох категоріях.
На теренах Рівненщини
12–13 серпня 2017 року
відбулася справжня феєрія велоспорту — веломарафон «100 ВЕЛОwatt».
Майже півтори сотні спортсменів-аматорів з різних куточків України змагалися за
першість, долаючи відстань
протяжністю в 100 км. Понад третина учасників велопробігу — енергетики. Команда рівненських атомників
дружньо вітала гостей з дирекції Компанії, а також Запорізької, Южно-Української,
Хмельницької АЕС та відокремленого підрозділу «Атомремонтсервіс». Маршрут
велозаїзду пролягав мальовничими шляхами між населеними пунктами 30-кілометрової зони спостереження
Рівненської АЕС. Спортивно-масовий захід відбувся за
ініціативою організації молоді первинної профспілкової організації РАЕС та був
підтриманий керівництвом
електростанції, первинними
профспілковими організаціями ДП НАЕК «Енергоатом» та
РАЕС.
Організація молоді ЗАЕС
спільно з Енергодарською
дитячою художньою школою, за сприяння адміністрації та профспілкового комітету атомної станції з червня по
серпень 2017 року провела
благодійну акцію на підтримку «Науково-практичного медичного центру
дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України»
(м. Київ).
Ініціатива щодо вибору
конкретного кардіологічного
центру належала молодим
батькам, які були змушені
свого часу звернутися до цієї
установи.
5–6 жовтня 2017 року на Южно-Українській
атомній електростанції відбулися щорічні конкурси
професійної майстерності

серед молодих працівників
ДП НАЕК «Енергоатом». ВП
ЮУАЕС втретє приймала на
своєму майданчику учасників цього загальногалузевого
змагання.
Конкурс щорічно проводиться Радою голів організацій молоді відокремлених
підрозділів ДП НАЕК «Енергоатом», за підтримки адміністрації та профспілкового комітету енергокомпанії. Метою є
стимулювання молодих спеціалістів на підвищення їх
професіонального рівня та
кваліфікації, обмін досвідом
із своїми колегами з різних
майданчиків та виявлення
найкращих молодих спеціалістів.
Організацією молоді ППО
ВП ЮУАЕС було проведено
«Осінній кубок» зі спортивного орієнтування. У змаганнях взяли участь 69 спортсменів у віковій категорії від
10 до 55 років.
Третій фотоконкурс
Організації молоді Атомпрофспілки (ОМА) запам’ятався не лише розмаїттям хороших фоторобіт, а
й рекордом за кількістю
учасників та власною сторінкою у мережі Фейсбук.
2017 року заявки на фотоконкурс ОМА подали 69
учасників. Це рекорд за всю
історію заходу. Участь у конкурсі могли взяти члени
Атомпрофспілки незалежно від віку. Найбільше заявок надійшло від спілчан
із Запорізької АЕС та Східної об’єднаної організації
профспілки — по 19.
Комунікаціям, міжособистісним і публічним, була присвячена серія навчальних семінарів для
молодіжного профактиву
Рівненської АЕС, яка стартувала восени. Курс лекцій
для організації молоді первинної профспілкової організації Рівненської АЕС (ОМ
ППО ВП РАЕС) розробив
юрист Центрального комітету Атомпрофспілки Ігор
Чулюк. Він же став і лектором. Учасники — члени Ради
організації молоді та активісти — вчилися аргументовано і переконливо викладати
свої думки як під час професійної діяльності, так і в
повсякденному житті.
(Продовження буде)
(Фото з архіву
«Атомника України»)
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ТІЛЬКИ РАЗОМ МИ — СИЛА!

МЕТАФІЗИКА І РЕАЛЬНІСТЬ.
ІСТОРІЯ ОДНОГО ПОШУКУ

Щось підказував старий осокір…

Перемога — у «Незламних»
На о. Хортиця у Запоріжжі відбулися змагання
«Спас» (розділ «Лава на Лаву») за Кубок України, присвячений князю Святославу Хороброму.
Команда Кіровоградщини «Незламні», до складу якої
входить і голова профкому Інгульської шахти Михайло
Мельник (на фото — у центрі), у змаганнях здобула перемогу та посіла перше місце.
Від імені учасників команди Михайло Мельник висловив
подяку організаторам за запрошення і прийом: «Дуже смачним кулешем нагодували всіх бажаючих після змагань. Усе
було на найвищому рівні! Дякуємо козакам, які брали участь
у змаганнях. Тільки разом ми – сила. Слава Україні!»
СПОРТИВНІ ТАЛАНТИ АТОМНИХ МІСТ

Срібна нагорода —
у Максима Балога
У столиці Хорватії місті
Загребі нещодавно пройшов 10-й Міжнародний турнір з боксу серед юнаків та
юніорів, який зібрав представників 12 держав світу.
У складі збірної команди України участь у змаганнях
брав призер України серед
юнаків Балог Максим, учень
Южноукраїнської гімназії,
який є вихованцем відділення боксу СК «Олімп». У ваговій категорії до 66 кг Максим
завоював срібну медаль.

ОНОВЛЕННЯ АВТОПАРКУ

Технологічний транспорт придбали на ХАЕС
Напередодні професійного свята, Дня автомобіліста,
відбулося чергове оновлення транспортного парку Хмельницької АЕС.
Нинішній 2021 рік для працівників транспортного цеху ХАЕС
став роком активного оновлення автотранспортного парку.
Серед останніх новинок — технологічний транспорт: два екскаватори, трактор з навісним обладнанням, вантажний автомобіль
з тентованим кузовом марки Daewoo.
За словами начальника транспортного цеху ВП ХАЕС
Олександра Сахнюка, новий технологічний транспорт — виробнича необхідність на заміну застарілої техніки з двадцятирічним
терміном експлуатації.
Цьогоріч транспортники також отримали два легкові електромобілі марки «Hyundai IONIQ Electric» 2021 року випуску.
Найближчим часом очікується надходження мікроавтобуса
марки Hyundai на шістнадцять посадочних місць, що значно
покращить оперативне вирішення виробничих питань на
Хмельницькій АЕС та за її межами.

Богдан Цисар —
бронзовий призер Картини з металу Аркадія Ковтунчика
УНІКАЛЬНЕ ХОБІ

У грецькому місті Салоніки відбувся молодіжний
Чемпіонат світу з боротьби самбо. У змаганнях взяло
участь понад 300 спортсменів із 26 країн світу. Богдан
Цисар, вихованець Комплексної дитячо-юнацької
спортивної школи, якою опікується профспілкова
організація Хмельницької АЕС, боровся у ваговій категорії до 79 кг і став бронзовим призером.
Богдан Цисар тренується понад десять років.
Прийшов у секцію боротьби
самбо, де займався з тренером КДЮСШ Сергієм
Шершенем, а з п’ятого класу юнаком опікується заслужений тренер Геннадій Горохов. Зараз Богдан
— студент першого курсу
Львівського державного
університету фізичної культури.
Для нього Чемпіонат
світу — знакова подія, Богдан Цисар здобув бронзову
нагороду та виконав норматив майстра спорту України.
Вітаємо Богдана та його
тренера Геннадія Васильовича Горохова з цим досягненням!

На Запорізькій АЕС хол транспортного цеху кілька років
прикрашає картина з металу. На ній одразу ж упізнається
вахтовий автобус, що перевозить людей на ЗАЕС. Ця
незвичайна картина подарована транспортному цеху до
ювілейної дати — 40 років. Такий само водійський стаж у
автора чеканки Аркадія Ковтунчика.
В Енергодарі Аркадій куванням по металу. З розвитЛеонідович з 1980 року. Спо- ком у цій діяльності вирішив
чатку перевозив будмате- робити картини.
ріали на станцію з різних
«Карбуванням і водночас
місць Радянського Союзу. куванням по сталі ще ніхто не
Коли прийшов на ЗАЕС, з займався. Здебільшого для
огляду на водійський стаж, цього застосовується м’який
йому відразу довірили вахто- метал: мідь або латунь. А мені
вий автобус. Чотири роки, хотілося спробувати сталь. З
день за днем, водив ЛАЗ бі- кожною картиною я майструлого кольору, його й зафіксу- вав новий інструмент, а набував на картині.
тий досвід спонукав мене
Роботу з автотранспортом робити щось нове», — розполюбить за відповідальність. відає водій-коваль.
Хай би де ти працював, каже,
Експеримент вдався, взячи в межах міста, чи в дально- ти хоча б картину, що прикрабої, адже пасажири та пішохо- шає транспортний цех. Нові
ди — понад усе! Дуже уважну ідеї автор придумує, поки пелюдину в ньому видає навіть ревозить пасажирів. А роботи
пильний погляд.
свої дарує друзям.
Та в Аркадія Ковтунчика є й
У нього ще багато задуунікальне хобі, яке він полюб- мок, та бракує часу. І жартує,
ляє за сам процес. Усе життя що 24 години в добі — це
присвятив автомобілям, але замало.
вже 15 років ділить його з
Ірина ГОРТЕНКО

Є така думка, що кожну людину в житті підтримує її
дерево. Це ніби ангел-охоронець, який супроводжує її у
земному бутті. З проявом такого зв’язку я стикнувся у своєму житті, про що й хочу розповісти.
Моя сім’я до 1958 року проживала на території Червоноіванівського дитячого будинку. Батьки тут працювали, а четверо
старших батькових дітей від першого шлюбу перебували на
утриманні та вихованні в цьому закладі.
Червоноіванівський дитячий будинок був розташований у
мальовничій колишній садибі пана Єроховича. Центром садиби
були два чудесні за архітектурою корпуси (червоний і білий), в
яких на той час проживали дитбудинківські хлопці та дівчата. За
цими корпусами розміщалися два ставки, а за ставками — розкішний сад. На берегах ставків росли величезні тополі та осокори. Ось на цих осокорах випускники дитячого будинку (переважно хлопці) залишали написи про своє тут перебування. Стовбури
цих дерев були обписані знизу та майже до самого верху.
Мабуть, на якомусь із дерев були написи і моїх старших братів,
котрі на той час уже покинули стіни закладу (хтось навчався у
виші, хтось служив у лавах радянської армії, хтось працював на
заводі в Дніпропетровську). Так сталося, що після смерті батька
зв’язок із моїми старшими братами перервався, та я плекав
надію, що колись зможу їх знайти. Після розвалу СРСР ця надія
зменшилася.
Минули роки. У мене з’явилася своя сім’я. 2003 року я поїхав
разом із молодшими синами-близнюками до Севастополя. На
той час тут у бухті Голландія функціонував Севастопольський
національний університет ядерної енергії та промисловості. Цей
виш у 1963 році, коли він був іще військово-морським училищем
підводного флоту, закінчив мій молодший із старших братів
Семен. Ми приїхали ознайомитись із ВНЗ. І ось тут, обходячи
його територію, я відчув щось далеке і знайоме, що я вже колись
бачив. Спочатку не міг зрозуміти, що мене так непокоїть і зворушує. То були знайомі мені з дитинства осокори! Вони росли тут
по периметру на території закладу і ніби нашіптували: «шукай
мене, шукай…» Я зрозумів, що якесь із цих дерев передає мені
привіт від брата. Тож я сказав своїм синам: «Ваш дядько Семен
був вихованцем дитячого будинку, і він не міг не залишити про
себе тут згадки. Шукаймо на цих старих осокорах дядьків знак».
Дерево за деревом оглядали ми знизу догори і раптом біля нижнього стройового плацу на товстому осокорі ми побачили напис:
«Семён — 1960». Ось він привіт з далекого минулого!
Мої сини вступили на навчання в СНУЯЕтаП. На одній з
нарад, яка проводилась у виші з питань розвитку атомно-енергетичного комплексу України, нас, її учасників, повезли мікроавтобусом на екскурсію до діючого тоді ще ядерного реактора на
«важкій воді». Поряд зі мною сів літній чоловік, працівник університету. Зав’язалась розмова.
«У мене з цим вишем пов’язані особливі спогади — тут навчався мій брат», — сказав я співрозмовнику. «А в якому році він
закінчив училище?» — запитав той. Я повідомив, що у 1963-му.
І прізвище брата, як і моє — Кісільов.
Співрозмовник засипав мене запитаннями. Ним виявився
товариш мого брата по військово-морському училищу, Косарев
В.А. На жаль, я не зміг йому сповістити ані адреси проживання
мого брата, ані подробиць його служби та подальшого життя.
Але ця зустріч підштовхнула мене до пошуків Семена. Ветеран
підводного флоту Косарев В.А. допоміг мені скласти план пошуків і щоразу під час нашої зустрічі цікавився його результатами.
Залишивши думки про офіційні звернення до іншої держави
з приводу пошуку, я став на самостійний шлях. Спершу зателефонував до військово-морського архіву. Там мені вдалося дізнатися про звання мого брата та місце його проживання. І ось одного разу в моєму телефоні прозвучало: «Вас слухає Кісільов
Семен Гнатович. З ким я розмовляю?» «А мене звуть Кісільов Василь Гнатович. Здрастуй, брате… нарешті я тебе знайшов!» Пізніше я відновив зв’язки зі старшою сестрою та ще одним братом…
Інколи я замислюсь над тим, що мені допомогло у моїх пошуках: чи справді мені підказував щось старий осокір, чи це прояв
дій тонкої енергії, чи це було щось інше? У вплив нематеріального світу на нашу свідомість я не вірю, але факти змушують думати про це…
Наразі мій брат Семен після закінчення у сімдесят років чергового вишу та отримання юридичної освіти працює адвокатом
у м. Санкт-Петербург. Мені вдалося побувати у нього в гостях, а
зараз ми спілкуємось телефоном.
КІСІЛЬОВ В.Г.,
пенсіонер, м. Кам’янське Дніпропетровської обл.

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