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ОСВІТНІ ПРОЄКТИ АТОМПРОФСПІЛКИ

РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ

Мультикоптер для захисників

Молодь під час війни
21 липня відбулася заключна шоста
сесія у рамках навчального курсу «Молодь під час війни» освітнього проєкту
«Колегіум Атомпрофспілки». Як уже повідомлялося, з ініціативою проведення
навчання в режимі онлайн виступив
Центральний комітет Атомпрофспілки,
як можливої форми продовження профспілкової освіти і в умовах війни. Навчання вийшло «більш розтягнутим» у
часі, ніж традиційні семінари, що проходили «вживу». Лекції проводилися двічі
на тиждень і присвячувалися психологічним аспектам самодопомоги під час
війни, а передусім — останнім змінам у
трудовому законодавстві, які сьогодні, в
умовах воєнного стану, відбуваються
блискавично.

На заключній сесії, що мала назву «Планування роботи профспілкової організації в
умовах воєнного стану», профспілковий
тренер, юрист Володимир Ковальчук у
формі дискусії і практичних завдань разом з
молодими профактивістами з’ясовували
можливі цілі та шляхи досягнення планів
профорганізації в умовах війни.
«Мета і форми роботи профспілок змінилися під час війни, бо відбулися зміни у
законодавстві. Профспілка має реагувати
на це». Ці зміни є гарними для роботодавця, поганими — для працівників, і як зазначалося під час сесії, «по суті — підступним
ударом у спину тим трудівникам, які пішли
захищати країну зі зброєю в руках на
фронті».
(Закінчення на 2-й стор.)

До голови первинної
профспілкової організації
ППО ДП НАЕК «Енергоатом» Олексія Лича звернувся один із командирів
військової частини, яка
виконує бойові завдання у
найгарячіших точках, де
ведуться активні бойові дії
з ворогом.
Військові попросили розглянути можливість придбати та передати захисникам мультикоптер DJI
Matrice 300 RTK для виконання бойових завдань на
сході країни. Попередній був
збитий збройними силами
рф під час розвідки місцевості.
На прохання атомники відреагували оперативно! Днями така необхідна дороговартісна річ

була передана захисникам. Тільки разом ми здатні подолати ворога! Тільки

Потрібна допомога!
Зазвичай з таких слів починаються звернення захисників України до волонтерів, організацій, до простих громадян, які не втомлюються допомагати Збройним Силам.
Цього разу до Атомпрофспілки звернувся боєць
Іван Татауров (з позивним «Дядя Ваня») і попросив
дістати комплект коліс до трактора конкретної
моделі. Цей транспортний засіб допомагає рити
окопи, будувати бліндажі.
Допомога надійшла завдяки оперативності й
небайдужості голови ППО ДП НАЕК «Енергоатом» Олексія Лича. І за потрібною адресою відправлена до місця призначення завдяки заступнику Голови Атомпрофспілки Павлу Пруднікову
(позивний «Атом»), який нині захищає Україну
у лавах Збройних Сил. Перебуваючи у відрядженні, він забрав потрібний захисникам вантаж.
Разом — до Перемоги!

НАРАДА ЗА УЧАСТЮ СОЦІАЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ

Наголошено на пріоритетах!
28 липня 2022 року
на Південноукраїнській
атомній електростанції
відбулася нарада членів
профспілки АЕС за участю виконавчого директора з персоналу ДП НАЕК
«Енергоатом» Олега Бояринцева.
Присутні обговорили поточний стан справ на станції, організаційно-кадрові
питання, соціальну підтрим-

разом здобудемо Перемогу!
Слава Україні!

АТОМНІ НОВИНИ

ку та допомогу працівникам.
Крім того, наголосили на

важливості продовжувати
надання гуманітарної допомоги нашим захисникам, а також мешканцям
звільнених від російської
окупації міст і жителям тимчасово окупованого Енергодара.
Учасники наради також
відзначили невтомну роботу колективу Південноукраїнської АЕС, який забезпечує її надійне та безпечне
функціонування.
Південноукраїнський
енергокомплекс

Безпекові питання вирішувати спільно
На Рівненській АЕС відбулася нарада
щодо безпекових питань за участю начальника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.
Обговорено ситуацію щодо оборони
енергогенеруючого підприємства. До зустрічі долучився т. в. о. першого віце-президента — технічного директора «Енергоатома»
Юрій Шейко. Наголошувалось, що атомна
електростанція повинна забезпечувати сталість системи енергоживлення, щоб, не зважаючи на жодні загрози та їхні сценарії розвитку, атомна енергетика забезпечувала
домівки українців електроенергією.

Також спільно із керівниками силових
структур Рівненської області очільник РОВА
зустрівся із керівництвом міста-супутника
РАЕС та Вараського району щодо безпекового питання на Рівненщині. Було опрацьовано різні сценарії загроз та дії у таких
випадках. Як зазначив Віталій Коваль, сьогодні такі наради та координаційні штаби
відбуваються майже щотижня, адже це
важливо для взаємодії між різними силовими структурами та місцевими органами
влади у відпрацюванні можливих алгоритмів дій.
Юлія КУЛАЄВА

ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ

Благодійний квест для дітей
У День Української Державності у місті атомників було проведено благодійний
квест «PUZZLE» для найменших нетішинців та гостей міста. Захід відбувся з ініціативи волонтерського штабу «Жіночий батальйон».

Це вже третій благодійний квест,
який організовує вчителька математики Наталія Костюк, щоб зібрати кошти та підтримати захисників України.
Майже 40 учасників прийшли знайти
правильні відповіді та отримати частинки пазла, заховані у різних куточках
міста. Разом з пані Наталею квест проводили волонтери «Молодіжного батальйону» — старшокласники та випускники Нетішина.
У штабі волонтерів розповідають,
що допомагають збирати допомогу та
кошти й молодші школярі, так званий
«Юнацький батальйон», для них участь у
квесті безплатна.
Усі зібрані кошти будуть спрямовані
на допомогу військовим.
Учасники волонтерського штабу
завжди беруть участь у благодійних
ярмарках та закликають усіх небайдужих до підтримки наших воїнів.
Патріотичні поробки, випічка і солодощі,
сувеніри з українською символікою
представниці «Жіночого батальйону»
пропонують придбати нетішинцям, щоб
якнайбільше коштів зібрати для наших
захисників.
Спільними зусиллями до Перемоги!
Хмельницька АЕС

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

http://www.atomprofspilka.info
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Молодь під час війни
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
У таких умовах надзвичайно збільшуються виклики
для профспілки. «Що правильно, що неправильно
робити в умовах невизначеності, — немає однозначної відповіді, ваша профорганізація — ваше рішення.
Критерій «правильності»
один — це рухатися ближче
до бажаної цілі», — зазначив
Володимир Ковальчук.
Він зауважив також, що в
умовах невизначеності звужуються горизонти планування. І доцільним є і для
профспілки перехід на проєктне планування з тимчасовими рамками. Застосовувати не довготривалі
стратегії, а коротке у часі
планування роботи (на дватри тижні), залежно від ресурсу організації і вимог
ситуації.
На заключній сесії освітнього проєкту до молоді звернувся Голова Атомпрофспілки Валерій Матов. Він розповів про кроки Центрального комітету,
спрямовані на вирішення

проблем атомної галузі. Найбільшою «больовою
точкою» залишається ДП
«СхідГЗК», де трудовий колектив «пройшов уже декілька кіл звернень: Президент — Прем’єр-міністр —
Служба безпеки України.
«Реакція» є, а реальних дій
щодо збереження урановидобувного підприємства
немає», — зазначив Валерій
Матов.
За його словами, надзвичайно складна ситуація
на підприємствах Чорнобильської зони відчуження.
Напередодні Голова Атомпрофспілки побував на підприємствах зони відчуження, зустрівся з керівниками і
трудовими колективами.
Надзвичайна тривога з
приводу ситуації на Запорізькій атомній електростанції. «Ми в умовах війни продовжуємо виконувати свою
профспілкову місію на ЗАЕС.
Працюємо у режимі 24/7,
продовжуємо витягувати
людей з окупованої території, залучаємо фінансові ресурси міжнародних профспілкових організацій, що

ВЧИТЬСЯ ЖИТИ ПО-НОВОМУ У ВАРАШІ

дає нам можливість допомагати спілчанам. Французи,
словаки, німці відгукнулися
на наші звернення».
Як зазначив Валерій
Матов, дає змогу фінансово
підтримувати спілчан і рішення, прийняте Президією
ЦК Атомпрофспілки: спрямовувати на таку допомогу
5 відсотків коштів з Фонду солідарності Атомпрофспілки.
Він також порушив питання необхідності завершити звітно-виборну кампанію
профорганізації, перервану
російською збройною агресією практично на останніх її
етапах.
«Як відомо, 23 травня
мав відбутися черговий з’їзд
Атомпрофспілки. Ми маємо
завершити звітно-виборну
процедуру. Невизначеність
має негативний вплив у трудових колективах. Тому це
завдання уже на найближчий період».
Іванна Храпко, голова
Молодіжної ради Федерації профспілок України,
голова Молодіжної ради
Профспілки працівників
державних установ України, відзначила важливість для профспілки «прямих комунікацій». Це —

Ми під час війни
Під такою назвою 2 серпня
стартувала нова програма освітнього проєкту Колегіуму Атомпрофспілки для активістів Атомпрорфспілки.
Онлайн-заходи відбуватимуться з
18.00 до 20.00 у такі дні: 4, 9, 11, 16, 18
серпня. Кожна сесія матиме свою
назву. Зокрема, на першій сесії, яка відбулася 2 серпня, йшлося про зміни
психологічного стану людини під час
війни та прийоми самодопомоги. Відкрив Колегіум вступним словом Голова Атомпрофспілки Валерій Матов, а
також його заступник, який нині боронить Україну від ворога, Павло Прудніков та заступниця керівника правової
служби ЦК Атомпрофспілки Олександра Кравчук.
До речі, правова служба Атомпрофспілки цього разу активно залучатиметься до проведення онлайн-сесій. Зокрема, юристи Ігор
Охріменко та Віктор Шаповалов розкажуть слухачам Колегіуму про правову роботу ЦК.
Координатори проєкту — прессекретар Атомпрофспілки Павло Олещук та експерт з трудового права,
юрист Володимир Ковальчук. Вони ж
здійснюють технічний супровід дистанційного навчання.

Володимир Ковальчук разом з
практичним психологом Іриною Глушко
є ще й тренером та модератором. На
запланованих сесіях вони розкажуть
про трудове законодавство, про деякі
аспекти взаємодії і спілкування під час
війни, дадуть практичні поради щодо

«ключовий момент» для збереження інституту профспілкового представництва
трудових колективів. «Професійні спілки під час війни
залишилися в Україні серед
небагатьох з демократичних
інститутів, і ми не повинні
його втратити». Вона також
наголосила на важливості
освітніх проєктів для «максимального нарощування
молодіжного профспілкового потенціалу». Іванна закликала до проведення спільного флешмобу, аби завадити
підписанню Президентом
України антинародного закону №5371.
Як засвідчило опитування серед учасників перед заключною сесією у
рамках навчального курсу
«Молодь під час війни»,
освітній проєкт досяг своєї
мети і бажаних результатів, отримав схвальні відгуки у молоді. Передбачається, що з урахуванням
зауважень і пропозицій, висловлених в опитуванні і
під час заключної сесії, до
наступного етапу навчання
будуть залучені старші за
віком профспілкові активісти, запрошується до участі
також і молодь.
Лілія СОКОЛОВА

недопущення дискримінації прав працюючих в умовах воєнного стану. Йтиметься про гострі стресові стани і керування ними, прийоми допомоги та
самодопомоги, про планування роботи
профспілкової організації в умовах
воєнного стану.
Підбиття підсумків навчання заплановане на 18 серпня.
Усім — плідної та активної роботи!

ЗАКОНОПРОЄКТ №5371

Дівчина з Херсона
Валерії 20 років. Дівчина народилась у Херсоні,
навчалась і працювала там донедавна. Як і у мільйонів
українців, усе змінилося 24 лютого. Тепер вона змушена будувати життя по-новому.
«Зранку 24 лютого мені
зателефонувала мама і сказала, що почалася війна. Я
не могла повірити. Але потім
майже одразу почула вибухи. В мене на декілька хвилин був ступор, бо я була
сама вдома. Мені насправді
дуже страшно було, я не
вірила, що це так швидко
дійде до нас. Після цього все
життя кардинально змінилося. Життя на роботі, коли по
декілька днів просто не виходиш звідти, по декілька
днів ночуєш», — розповідає
Валерія.
Казали, що стрілятимуть
на звук мотора
У Херсоні Валерія працювала фельдшером з меДівчина зізнається: коли
дицини невідкладних станів виїжджали з Херсона, думата медицини катастроф. ли на тижнів два. ЗупиКаже, коли почалася війна, нились у Вінниці. Але згопрацювати було страшно, дом побачили, що ситуація
особливо вночі. «Їдеш, розу- ускладнюється. Потрібно бумієш, що місто заповнене ло шукати роботу, якось
російськими військовими. жити далі. До Вараша споВони могли зупиняти і пере- чатку переїхали батьки, а
віряти документи. Багато згодом і Валерія. Дівчина
разів було таке, що заборо- радіє, що змогла працевняли вночі виїжджати на лаштуватися за спеціальвиклики. Казали: якщо буде- ністю. Сьогодні вона фельдте їхати, просто стрілятиме- шер здоровпункту ПТУ
мо на звук мотора», — зізна- РАЕС: «Дуже гарний колекється дівчина.
тив, усі дуже привітні, хороші
Спочатку сім’я не плану- люди».
вала покидати місто. Але
Через війну ми стали
щодень ситуація ставала
більше усвідомлювати
складнішою. Місто було в
себе українцями
окупації, його заповнили роВалерія добре розмовсійські військові. Ціни на ляє українською. Каже, війна
продукти злетіли, їх не вис- сприяла тому, щоб кожен з
тачало, бо не було поставок. нас усвідомив себе українТривожила невідомість, тому цем. Дівчина розповідає:
сім’я Валерії (батьки і вона з «Херсон заведено вважати
сестрою) вирішили виїхати з російськомовним містом, але
міста.
з початком війни більшість
Думали, їдуть
людей перейшли на українсьна два тижні, а довелося
ку мову. В Херсоні її також
вчитися жити по-новому
чудово знають, тому нині
Дорога в нове життя багато людей намагаються
нагадувала лотерею: «Це не розмовляти українською».
так, як їхати по трасі. Ми
Сьогодні Валерія будує
їхали польовими дорога- своє життя тут, у Вараші, але,
ми, через села, проїжджали звісно, сумує за домівкою.
російські блокпости. Їдеш і Зізнається: «Деколи думане знаєш, що тебе чекає, не єш: хочеться бодай на один
знаєш, чи доїдеш взагалі…» деньочок зайти у свій будиВалерія розповідає, що на нок, подивитись, як там усе».
кожному блокпості переві- Дівчина вірить, що її сім’я, як
ряли їхні документи і речі, і тисячі інших українських
однак родині порівняно тихо сімей, зможе повернутися
і спокійно вдалося покинути додому, жити, як раніше, а
окуповану територію. Але може, ще й краще.
відомі й зовсім протилежні
Тетяна ФЕДОРОВА
випадки.
Фото Надії ТИМОФЄЄНКО
ЗА ПОВІДОМЛЕННЯМИ REUTERS

Заява
МІЖНАРОДНА КОНФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК (МКП)
ЄВРОПЕЙСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК (ЄКП)
Президенту України
п. Володимиру Зеленському
Офіс Президента України
вул. Банкова, 11
Київ, 01220
Брюссель, 26 липня 2022 року
Законопроєкт №5371 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва
та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність»
Шановний пане Президенте Зеленський!
Ми з подивом дізналися, що Рада проголосувала за декілька законопроєктів, розроблених членами правлячої партії, найжахливішим з яких є законопроєкт №5371 «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання
трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва
та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність», який дискримінує працівників організацій з
чисельністю менше 250 осіб та позбавляє їх трудового захисту,
включаючи колективні трудові права. У зв’язку з цим ми закликаємо Вас накласти вето на цей законопроєкт і не підписувати
його як закон.
Ми ще раз підкреслюємо, що законопроєкт у разі підписання:
— виключить значну частину української робочої сили зі
сфери застосування загального трудового законодавства
(Трудового кодексу) шляхом встановлення паралельного та
менш захисного режиму для працівників, зайнятих на малих та
середніх підприємствах, тобто підприємствах із чисельністю
менше 250 працівників;
— дозволить індивідуальні переговори щодо невід’ємних та
невідчужуваних трудових прав, захищених Конституцією

України та міжнародними договорами, ратифікованими
Україною, та які є частиною національного трудового законодавства;
— дозволить сторонам трудового договору — шляхом індивідуальних переговорів — відступати від основних трудових
норм, установлених законодавством;
— запровадить інститут припинення трудових відносин з
волі роботодавця та допускатиме односторонню зміну роботодавцем істотних умов трудового договору, що порушує міжнародні трудові норми та суперечить загальним принципам
європейського права та практики, а також суттєво послабить
захисну роль трудового законодавства щодо МСП.
Ми наголошуємо, що його положення знищать колективні
права, які є основою соціальної моделі ЄС, а також суперечитимуть законодавству ЄС, у тому числі принципам недопущення
дискримінації та соціального діалогу.
Ми також наголошуємо, що закон «Про правовий режим
воєнного стану» вже значно обмежує права трудящих, і ми
серйозно стурбовані тим, що ці регресивні трудові реформи
триватимуть і після закінчення надзвичайного воєнного стану
всупереч принципам та цінностям ЄС та зобов’язанням України
щодо ратифікованих конвенцій Міжнародної організації праці.
Пане Президенте, Україні буде потрібна єдність для національного відновлення, побудованого на повазі до трудових
прав та соціального діалогу як основи нової промислової політики та політики зайнятості і, отже, необхідного перезапуску
виробничих відносин у країні, включаючи всеосяжний перегляд
трудового законодавства. Ухвалення цього вкрай суперечливого законодавчого акта не сприятиме досягненню цієї мети, а
навпаки — підірве її.
Закликаємо Вас накласти вето на цей законопроєкт та
забезпечити належні процеси щодо комплексного перегляду
трудового законодавства в рамках процесу відновлення, за
повною участю представницьких профспілок та при повній
повазі до національного соціального діалогу та міжнародних
зобов’язань України.
Ми готові зробити свій експертний внесок у цей процес.
З повагою,
Шаран Барроу,
Генеральний секретар МКП
Лука Вісентіні,
Генеральний секретар ЄКП та ПЄРР

Загарбники прикриваються «ядерним щитом»
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на
«ядерний щит», повідомляє Reuters.
Він зазначив, що раніше рф прикривалася «живим
щитом» з мирних жителів, і назвав дії росії щодо найбільшої української атомної електростанції «вершиною безвідповідальності».
Блінкен звинуватив кремль у тому, що той тепер
використовує Запорізьку АЕС як «ядерний щит»:
«Звідти окупанти атакують українські сили, адже розуміють, що не отримають удару у відповідь. Звичайно, українці не можуть відкрити вогонь у відповідь,
інакше станеться жахлива аварія на АЕС».

Японська система енергоефективності —
зразок для країн ЄС
Енергозбереження стало національним проєктом
для Японії після землетрусу та цунамі у березні 2011
року, які спровокували аварію на АЕС «Фукусіма-1»,
пише Reuters. Упродовж наступних днів країна вжила
низку заходів: торговельні центри вимкнули ескалатори, заводи скоротили час роботи конвеєрів, а
гральні салони якийсь час не працювали через занадто яскраві вивіски.
Крім того, в країні було оголошено перше в історії
планове відключення електроенергії та протягом
наступних тижнів періодично припинялося електропостачання у столичний район. Тоді ж уряд закликав
громадян і підприємства Токіо та північної Японії
обмежити споживання електроенергії на 15% у години пік упродовж літа.
Тож, як зазначає Reuters, поки Європа готується
до нестачі електроенергії через можливе припинення
поставок російського газу, Японія дає уроки виживання і домогосподарствам, і підприємствам.

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

4 серпня 2022 року
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АТОМНИЙ СПОРТ

ІСТОРІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО
КЛУБУ «АТОМ УКРАЇНИ»
(Продовження.
Початок у №8)
2003 рік
Під час весняних шкільних
канікул у Євпаторії на базі
дитячого оздоровчого табору «Алые паруса» ДП «Смоли» відбувся Всеукраїнський
юнацький турнір з футболу
пам’яті Героя праці Аношкіна
М.П., в якому взяли участь 16
команд, з дев’яти областей
країни. Сумувати дітям під час
змагань не було часу. Ранок
починався з традиційної гімнастичної зарядки на морській набережній, а потім сніданок. Фізичні вправи та цілюще повітря робили своє:
апетит у юнаків був чудовий.
А команд зібралося стільки,
що довелося ще орендувати
стадіон сусіднього дитячого
табору. В молодшій віковій
групі переможець «Шахтар»
(Шахтарськ) — спонсор команди «Шахтар» (Донецьк); у
старшій групі — «Олімпія»
(Южноукраїнськ), «Енергетик»
(Нетішин), УФК (Дніпропетровськ). Кращий бомбардир
турніру — Валерій Федорчук
(«Енергетик», Нетішин). Вагомий внесок в організацію та
проведення турніру зробили
голова ППО ДП «Смоли»
Федоренко Т.О. та директор
ДОЗ «Алые паруса» Гороход П.Г.
Наприкінці липня стартував триденний велопробіг між
містами-супутниками Хмельницької та Рівненської атомних станцій — Нетішином та
Варашем. Ідея його проведення виникла у журналістів
нетішинської газети «Перс-

пектива», її схвалили та підтримали профспілковий комітет ХАЕС на чолі з Михайлом
Гуком. Цей захід присвячувався завершенню спорудження
енергоблоків хмельницького-2 та рівненського-4. Символічно, що засобом пересування обрали улюблений
транспорт «зелених» — велосипед, оскільки нові атомні
реактори — це екологічно
виправданий спосіб отримання електроенергії.
Атомники — народ посправжньому міцний і витривалий. Здолавши за три доби
250 км, усупереч дощу і фізичній втомі, знаходили сили та
змогу приготувати для себе
їжу, встановити намети, пограти у волейбол і навіть поспівати біля вогнища. Відбулися
творчі зустрічі з мешканцями
Рівного, Сарн, Костополя. На
фініші на стадіоні у Вараші
нетішинців хлібом-сіллю зустрічали генеральний директор
Рівненської АЕС В’ячеслав
Тищенко та голова профспілки
Олег Гнатюк. Після завершення урочистої частини всі вирушили на пісенне свято — III
молодіжний фестиваль «Біле
озеро».
У день святкування річниці Дня Незалежності в Будинку
спорту «Олімп» м. Южноукраїнськ відбулася міжнародна
зустріч з боксу: зірки боксу
Атомпрофспілки — збірна Катовицького воєводства Польщі. Зустріч викликала великий

інтерес у жителів Южноукраїнська, зал місцевого Палацу спорту був переповнений. Змістовний сценарій,
свят-ково оформлена спортивна зала, виступи дитячих
самодіяльних колективів надавали зустрічі особливого,
святкового колориту. В складі
гостей як досвідчені спортсмени — переможці всепольських
і воєводських змагань, так і
молоді боксери. В складі
збірної Атомпрофспілки вихованці спортивних шкіл Южноукраїнська, Енергодара, Вараша. На глядачів чекали 14 боїв:
п’ять поєдинків проводили
юнаки, два — юніори і сім зустрічей — чоловічі пари. Кращим було визнано бій у ваговій категорії до 81 кг, в якому
українець В. Омельченко у
третьому раунді нокаутом
переміг поляка К. Войцика.
Після закінчення останнього
поєдинку на електронному
табло Палацу спорту світилися такі приємні для місцевих
уболівальників цифри — 12:7
на користь українських боксерів.
У серпні символічний ключ
передали будівельники атомникам Южно-Української АЕС
від нового фізкультурно-оздоровчого комплексу, розташованого на крутому мальовничому березі Південного Бугу,
поряд з профілакторієм. Він
став складовою частиною
оздоровчо-реабілітаційного
комплексу «Іскра». Основними користувачами комплексу
стануть працівники ЮУАЕС,
мешканці міста та юні спортсмени. До послуг шануваль-

ників фізичної культури велика ігрова та тренажерна зали, лікувальні кабінети, сауна,
бар.
«Обновили» залу футзальні команди Южноукраїнська та
Славутича, в якій удача всміхнулася гостям.
Того ж дня відбулася презентація баскетбольного клубу «Олімп». Останні два роки
южноукраїнська команда посідає вищу сходинку п’єдесталу
пошани чемпіонату країни
серед команд першої ліги й
отримала право грати у вищій
лізі. Дівчата — гордість Южноукраїнська і атомної станції,
яка надає команді спонсорську допомогу й підтримку.
Рішення про реєстрацію баскетбольної команди «Олімп»
як представника НАЕК «Енергоатом» у вищій лізі було прийнято одноголосно. Тренеру
команди Єфремову О.С. вручено свідоцтво і сертифікат,
що гарантує шефську підтримку та спонсорську допомогу з боку Компанії, а також
нову форму із символікою
«Енергоатома».
У змаганнях за програмою
II Всеукраїнських спортивних
ігор брали участь 76 спортсменів колективів фізкультури атомників, які вибороли 27
нагород: 7 золотих, 8 срібних,
12 бронзових медалей. На світових та європейських змаганнях упродовж року атомники завоювали 16 золотих, 8
срібних та 9 бронзових меда-

лей. Володарями семи золотих медалей стали на чемпіонатах України та ще двадцяти трьох на молодіжних та
юнацьких. Чемпіони України
2003 року: С. Мірошніченко
(бокс, ЧАЕС), Г. Дзеркаль (плавання, ЮУАЕС), Р. Задворний
(самбо, ХАЕС), О. Дмитрук
(пауерліфтинг, ХАЕС), С. Книш
(самбо, СООП), В. Борисенко
(легка атлетика, ЗАЕС), Г. Пундик (фехтування, ХАЕС), Р. Кутчер (пауерліфтинг, ХАЕС),
А. Гудь (самбо, ЮУАЕС).
Кращі спортсмени року
за версією «Атомника України»: Д. Бойко (фехтування,
ХАЕС), О. Штурбабін (фехтування, ХАЕС), Ю. Пилипчук (самбо, ХАЕС), О. Кутчер (пауерліфтинг, ХАЕС),
Д. Бабійчук (самбо, ХАЕС),
А. Мушик (важка атлетика,
РАЕС), О. Дмитрук (пауерліфтинг, ХАЕС), С. Смагора (бокс,
ЗАЕС), М. Сулім (важка атлетика, РАЕС), Г. Пундик (фехтування, ХАЕС).
Кращі тренери року:
Штурбабін В.В. (фехтування,
ХАЕС), Горохов Г.В. (самбо,
ХАЕС), Манзуля В.Р. (бокс,
ЗАЕС), Рижук С.О. (пауерліфтинг, ХАЕС), Шинкар М.М.
(важка атлетика, РАЕС), Готман Г.Х. (теніс, ЮУАЕС), Трухан О.А. (футбол, ЧАЕС).
Фехтувальникам О. Штурбабіну та Д. Бойку (обидва —
КДЮСШ ППО ВП ХАЕС) присвоєно звання «Заслужений
майстер спорту України з фехтування». Звання «Майстер
спорту України міжнародного класу» отримали самбісти
Ю. Пилипчук і Д. Бабійчук.

2004 рік
У січні в «Енергоатомі» відбувся цікавий турнір з футзалу — Кубок Президента. У
складі команд — тільки керівники вищої ланки: заступники
генеральних директорів, головні інженери, начальники
підрозділів і служб, провідні
фахівці. В турнірі взяли участь
шість команд АЕС та Дирекція. Фінальна зустріч між колективами ХАЕС та Дирекції
відбулася на базі київського
спорткомплексу ТЕЦ-6 і закінчилася з рахунком 9:4 на
користь управлінців. Нагороджували переможців і призера за участю голови профспілкового комітету Компанії
Олексія Лича. Команда-переможець отримала диплом
першого ступеня та пам’ятний
кубок, а фіналіст — команда
Хмельницької АЕС — диплом
та комплект професійної футбольної форми з логотипом
«Енергоатома» і грант на 25
тис. грн на матеріально-технічне забезпечення закладів
культури та спорту.
6 березня у Києві, в
Будинку ФПУ було проведено звітну конференцію ФСТ
«Атом України», на якій з
доповіддю виступив голова
ФСТ Струк В.Ф. У роботі конференції взяли участь заступник голови Держкомспорту Дутчак М., голова
ФСТ «Україна» Ципло М.І.,
голова Атомпрофспілки Юркін О.В., керівники профспіл-

кових та фізкультурних організацій галузі.
У березні ще задовго до
початку цього турніру рекламні щити з фотографіями зірок
світового тенісу викликали у
киян гострі дискусії та ажіотаж
з приводу придбання квитків.
На кортах київського тенісного
центру «Наука» проведено
показовий міжнародний турнір — Кубок НАЕК «Енергоатом», за участю мегазірок
світового тенісу Бориса Беккера, Томаса Мустера, Анрі
Леконта, Патріка Кеша. У його
фіналі німець Б. Беккер переміг австрійця Т. Шустера. Крім
того, відбулися зустрічі зірок з
тенісистами-аматорами — керівниками дирекції НАЕК, працівниками українських АЕС.
Але найбільше поталанило
юним спортсменам, які навіть
у чарівному сні не могли сподіватися, що вийдуть разом на
один корт з майстрами, грою
яких захоплюється увесь світ.
Таку зустріч з Томасом Мустером провела того дня і юна
чемпіонка України, южноукраїнка Леся Цуренко, яка вже й
сама через кілька років поповнить лави зірок світового тенісу. Гості виявилися дуже
доброзичливими в спілкуванні, на згадку про зустріч подарували юним тенісистам
атрибутику, а всім бажаючим
роздавали автографи і фотографувалися.
У травні команда легкоатлетів Атомпрофспілки взяла участь у IX Міжнародному ядерному Максі-марафоні
шляхами Болгарії, за маршрутом Плевен — АЕЦ «Козлодуй»
— Софія. Болгарія не випадково була обрана для проведення цього міжнародного
спортивного заходу: Атомна
Енерго Централь (АЕЦ) «Козлодуй» цього року відзначала
своє тридцятиріччя. Офіційний старт марафону було дано
в історичному Плевені. Запам’ятався українським спортсменам етап, коли вони,
отримавши естафетну паличку біля прохідної АЕЦ, у супроводі п’ятдесяти велосипедистів об’їхали по периметру
територію атомної станції і
фінішували у місті болгарських атомників Козлодуї. Біля
міського Палацу культури відбувся мітинг на захист ядерної енергетики, на ньому виступили капітани усіх команд.
Кілька років потому Європейський Союз дав згоду на
вступ Болгарії до ЄС, але за
однієї умови — виведення з
експлуатації двох енергоблоків. З цим, безумовно, не
могли погодитися Громадський комітет захисту АЕЦ «Козлодуй», громадські організації та прості громадяни
Болгарії.
Після урочистостей легкоатлети відвідали концерт
художньої самодіяльності,
плавальний басейн, а вже
опівночі під проливним дощем знову вийшли на дистанцію марафону. Фінішний
відрізок пробігу відбувся вже
в Софії — від Національного
стадіону В. Левскі до собору
О. Невського.

Існування профспілкового руху в Україні — це ознака рівня цивілізованості держави

У місті Сосновий Бор (Росія) пройшов Міжнародний
турнір з футзалу, за участю
команд атомних станцій Європи: ЮУАЕС (Україна), «Пакш»
(Угорщина), «Боже» (Франція), та «Росатом» (Росія). Южноукраїнський «Олімп» провів
увесь турнір без поразок і
лише у серії післяматчевих
пенальті поступився росіянам і
став срібним призером. Максим Шустов — кращий бомбардир турніру: 11 забитих
м’ячів. В один із вільних від
ігор днів господарі організували командам поїздку до
Петродворця та екскурсію річками, каналами та історичними місцями Санкт-Петербурга. Спортсмени були у захваті.
У змаганнях за програмою
XXVIII Олімпійських ігор, що
відбулися в грецькому місті
Афіни, брали участь три представники атомного спорту:
важкоатлет А. Мушик (РАЕС)
та фехтувальники О. Штурбабін і Д. Недашковська (обоє
— ХАЕС). У командному турнірі з фехтування на шаблях у складі збірної України
О. Штурбабін виборов шосте
місце, восьмим у змаганнях
важкоатлетів був варашанин
Анатолій Мушик.
Поляки — нація горда та
самолюбива. З гідністю прийняли минулорічну серпневу
поразку своїх боксерів у
Южноукраїнську і надіслали
українськім колегам виклик на
матч-реванш. Зустріч відбулася 7 листопада, у місті Хрубешові, в день головного
свята Польщі — Дня Незалежності. Українську команду очолювали президент боксерського клубу «Южноукраїнськ»
Савін О.І. і старший тренер
Борець М.М. На зустрічі були
присутні знатні люди, зірки
світового та польського боксу:
Средницький, Голота, Михальчевський, бургомістри Варшави, Любляни, Кракова. Зал,
який вміщує п’ять тисяч глядачів, був переповнений, а на
ринг у господарів того вечора
виходили тільки перші та другі
номери національної збірної.
Тим приємніший результат
зустрічі для української команди: бойова нічия — 5:5.
Звання «Заслужений майстер спорту України з самбо» присвоєно Р. Задворному
(ХАЕС). Звання «Міжнародний
гросмейстер з шахів» отримала А. Горескул (ЗАЕС), а
звання «Майстер спорту України міжнародного класу»
присвоєно А. Мушику (важка
атлетика, РАЕС), Г. Дзеркаль
(плавання, ЮУАЕС), О. Розмаріці (самбо, ЧАЕС).
2005 рік
У травні бігуни чотирнадцяти країн світу взяли участь у
Х Міжнародному ядерному
Максі-марафоні, який з 19 по
21 травня проходив за маршрутом Сосновий Бор —
Петергоф — Санкт-Петербург.
Спортивну делегацію українських атомників очолювали
керівники Атомпрофспілки —
голова Матов В.О. та його
заступник Лич О.В. Організатори вперше провели особистий забіг на дистанцію

10 км: прохідна Ленінградської АЕС — м. Сосновий Бор, в
якому жовтоводець М. Дерев’янчук виборов друге місце. Фініш Ядерного марафону
відбувся на Дворцовій площі
Санкт-Петербурга.
На запрошення місцевого
клубу боксу (президент клубу
— Савін О.І.) в Южноукраїнську гостювали боксери Фінляндії та Естонії, які в День
Незалежності України здійснили з українськими колегами
товариську зустріч. Суперники
провели десять поєдинків, а
кінцевий результат зустрічі —
бойова нічия.
В угорському місті Пакш,
де розташована АЕС з однойменною назвою, відбувся турнір з футзалу команд атомних підприємств Європи.
Українські атомники були
представлені командою ККСС
«Олімп» (ЮУАЕС). Підсумок
турніру для українців: дві перемоги, дві поразки — третє
місце і бронзові нагороди.
У Чикаго на змаганнях з
пауерліфтингу «Arnold Weekend» нетішинський атлет
О. Кутчер виборов звання чемпіона, з рекордом світу у триборстві — 983 кг. Нагороду за
перемогу Олександр отримав
особисто з рук прославленого атлета, актора та політика Арнольда Шварценеггера.
Того року у двох турнірах в
Америці атлет з Нетішина
встановив 12 світових рекордів.
Кращі спортсмени року — Олег Штурбабін (фехтування, ХАЕС). Далі в алфавітному порядку: Д. Бойко
(фехтування, ХАЕС), В. Борисенко (легка атлетика, ЗАЕС),
А. Бєліков (пауерліфтинг,
ЗАЕС), А. Бухтійчук (пауерліфтинг, ХАЕС), Г. Дзеркаль (плавання, ЮУАЕС), О. Дмитрук
(пауерліфтинг, ХАЕС), Р. Задворний (самбо, ХАЕС), Р. Павлусь (кікбоксинг, РАЕС), Г. Пундик (фехтування, ХАЕС).
Кращі тренери року —
Горохов Г.В. (самбо, ХАЕС),
Кравченко О.Е. (кікбоксинг,
РАЕС), Кумейко С.М. (пауерліфтинг, ЗАЕС), Рижук С.О.
(пауерліфтинг, ХАЕС), Штурбабін В.В. (фехтування, ХАЕС),
бригада тренерів відділення
плавання КДЮСШ ЮУАЕС:
Свинтицький Д.Г. (старший
тренер), Туркова М.І., Суворкіна Л.М., Свинтицька Л.П.
Микола МЕРКУШЕВ
(Далі буде)
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ПЕРЕМОЖЕМО!
Полум’ями стінгери ворожі
Вибухають в небі й на землі,
Знов чиєсь життя і мрії Божі
Обірвали кляті москалі.
Пошуки, завали і руїни
Скрізь долає служба ДСНС,
І фронти на сході України
У диму до самих пліч небес.
Стратегія росії — в жорстокій тиранії,
Де править «руський мір»,
Як лютий дикий звір
Несуть війну ці раші
В міста і села наші,
Та виграєм ми герць —
Жде путіна кінець.
Агресивна путінська держава
Прагне захопити цілий світ.
Вся її історія лукава
У ганьбі й терорі з давніх літ.
Та кремлівську армію цю другу
Б’ють хоробрі хлопці ЗСУ
За наш край, за сльози і наругу,
І за те, що вільно я живу.
Віримо у нашу Перемогу
І в капітуляцію кремля.
І за це помолимося Богу.
Хай горить під орками земля.
Україна рідна є і буде,
Відбудуєм села і міста,
Бо у нас енергії по груди
І до сонця горнеться мета!
***
Моє світле життя, як весна у розмаї,
Тільки б в обрій летіти на крилах надій.
Але радості в серці ні краплі немає.
І постійна тривога в душі молодій.
Бо моя Україна вогнями палає
Від ворожих навал балістичних ракет.
І росія дощенту міста розбиває,
І несе геноцид «руzzкий мір» і багнет.
Геть із нашого краю, прокляті фашисти,
Всі кати й палії смолоскипу війни,
Блазні путіна й москалі — терористи
Не уникнуть розплати своєї вини.
Ми відстоїм тебе, дорога Україно,
І серця віддамо без вагання тобі.
І посадим червону калину й барвінок
На літа і віки у твоєму Гербі!
Маріуполь і Харків стоять, як герої,
В битві Київ, Ірпінь та Херсон.
Мир і тиша здається вже не за горою
І жорстока війна, як навіяний сон.
Мало путіну рабства і гніту народів,
Що живуть за Уралом і морем тайги,
Та сваволі й тирану коритися годі —
Повертайте голоблі в москву, вороги!
Олександр ДЕМИДЕНКО
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АТОМНА ГЛАСНІСТЬ

30 років інформуємо про роботу РАЕС
«Чим менше ми знаємо, тим більше
підозрюємо». Ця цитата американського
журналіста і письменника другої половини 19 століття Генрі Вілера Шоу, відомого
під псевдонімом Джош Біллінґс, дуже
влучно описує суть роботи з громадськістю на атомній електростанції. Саме для
того, щоб люди більше знали про атомну енергетику й менше вигадували чи
підозрювали — функціонує управління
інформації та зв’язків з громадськістю
(УІтаЗГ) Рівненської АЕС. Цього року підрозділ відзначає 30-річчя.
На початку 1990-х років Рівненська АЕС
та інші атомні електростанції відкрилися
для екскурсій. Зараз з посмішкою можна
згадувати, як проммайданчик станції відвідували молодші школярі і навіть дошкільнята. А тоді це було звичайною справою. Фактично відтоді розпочалася активна робота з
громадськістю.
ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ —
ЧЕСНІСТЬ І ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
Центр інформації як окремий підрозділ
Рівненської АЕС було створено 31 липня 1992
року. До його складу увійшли газета «Енергія»
(видається з 1989 року), студія радіомовлення та інформаційний центр. Протягом тридцяти років структура підрозділу змінювалася,
трансформувалася: це було управління, потім
відділ, потім знову управління. У різні часи підрозділ очолювали Володимир Стешенко,
Максим Чернов, Олексій Кислий, Валерій
Шинкар, Петро Кратік. З минулого року в
управлінні новий керівник.
Сьогодні у складі УІтаЗГ — пресцентр та
редакція телебачення і радіомовлення. Раз
на місяць на 12 шпальтах виходить газета
«Енергія», регулярно наповнюється офіційний вебсайт та транслюються новини і передачі телеканалу «Енергоатом», готуються
радіопрограми. Активно розвиваються соціальні мережі: сторінки РАЕС є у фейсбуці,
інстаграмі, телеграмі, твіттері, ютубі і навіть у
тік-ток. На офіційну сторінку РАЕС лише у
фейсбуці підписано понад 12 тисяч користувачів мережі. Працює інформаційний центр
«Полісся».
Управління інформації та зв’язків з громадськістю є співорганізатором низки кон-

курсів для учнівської та студентської молоді,
проводить профорієнтаційні заходи, серед
яких — Ядерна школа РАЕС; організовує зустрічі з громадськістю та журналістами, представниками місцевої влади та освітянами;
долучається до масштабних іміджевих проєктів; готує пресрелізи для медіа, презентаційні
буклети та інші матеріали.
Основна мета — своєчасно та достовірно
інформувати громадськість про роботу РАЕС і
формувати позитивну думку про станцію та
атомну енергетику.
РОБОТА ПІД ЧАС ВІЙНИ
Під час війни Рівненська АЕС працює
стабільно, так само свої функції виконує
управління інформації та зв’язків з громадськістю. Звичайно, корективи в роботу
внесла війна. В умовах воєнного стану
обмежено проведення екскурсій та інших
масових заходів. Також з міркувань безпеки є низка обмежень щодо інформування
про окремі виробничі показники підприємства. Водночас з перших днів російського вторгнення УІтаЗГ щоденно інформує
про роботу станції, періодично з’являються виступи керівників РАЕС, а телевізійні

сюжети і випуски газети виходять регулярно.
Багато заходів переформатувалися відповідно до реалій сьогодення: проведено
патріотичний творчий конкурс для дітей «Ми
з України», організовувалися зустрічі працівників станції з дітьми із внутрішньо переміщених родин, зустрічі зі старостами сільських
громад, патріотичні флешмоби до Дня вишиванки, Дня Конституції тощо. Періодично
випускаються тематичні передачі, статті.
Працівники управління активно долучаються
до волонтерської діяльності та допомоги
нашим захисникам.
«Хочу подякувати колективу за роботу в
ці нелегкі часи. На нашому управлінні, на
кожному з вас — велика відповідальність.
Сьогодні усі ми спільно працюємо заради
однієї мети — Перемоги. Тому бажаю вам
витримки і наснаги, міцного здоров’я і гарного, «бойового» настрою. Маємо бути
об’єктивними, чесними і правдивими. Це
наш головний обов’язок», — наголошує начальник УІтаЗГ.
Іванна БУРАКОВА
Фото Надії ТИМОФЄЄНКО
СПОРТИВНІ ТАЛАНТИ АТОМНИХ МІСТ

ЛІТНІЙ СЕЗОН ОЗДОРОВЛЕННЯ

Дружня атмосфера та позитивні емоції
В оздоровчому закладі на Закарпатті
відпочиває понад сотня дітей хмельницьких атомників. Це вже друга зміна дітей,
які оздоровлюються на свіжому гірському
повітрі. У середині серпня заплановано ще
один заїзд.
Попри важкі часи, літнє оздоровлення
дітей профспілковий комітет Хмельницької
АЕС визначив своїм пріоритетним напрямом
роботи, усвідомлюючи таку необхідність у
воєнний час.
Цьогоріч до оздоровчих закладів держава
висуває особливі вимоги, адже під час воєнного стану важливо забезпечити безпеку
дітей. Обов’язковою вимогою є наявність
облаштованого бомбосховища та транспорту
на випадок екстреного вивезення хлопчиків та
дівчаток у безпечне місце.
Щодня на дітей очікує насичена програма:
походи в гори, купання в гірській річці, манд-

рівка до водоспаду та екскурсія у справжній
замок. Усі в захваті від творчого дозвілля,
занять робототехніки, дослідження природи і
ранкової йоги. Традиційно увечері — розваги,
конкурси, концертні номери, танці.
Усі ці незабутні враження створює команда наставників. «Кожна дитина для нас особлива, ми розуміємо всю відповідальність, що
лягає на нас: показати дітям, що дорослі
мають бути веселими, щирими, люблячими,
терплячими, розкрити унікальність кожного,
вислухати, зрозуміти, почути», — зазначають у
закладі. І це працівникам вдається якнайкраще.
У таборі діти відволікаються від щоденних
тривог, можуть відчути гармонію природи,
дружню атмосферу та позитивні емоції.
Діти з дорослими гостро переживають
біль та страхи війни, намагаються підтримувати Збройні Сили України, допомагати волонтерам. Такий відпочинок допоможе дітям та
їхнім батькам відновитися та стати сильнішими задля спільної перемоги.

На ХАЕС оновлюється соціальна інфраструктура
За темрявою завжди приходить світло — це розуміють на
Хмельницькій АЕС, де попри воєнні дії в країні оновлюють літній
спортивний комплекс, адже заняття спортом допомагає швидше
відновлюватися та повертатися до повноцінного життя.
Наразі працівники ремонтно-будівельного управління ЕРП ХАЕС
проводять підготовчі роботи для облаштування нових тенісних кортів,
баскетбольного майданчика та штучного поля для мініфутболу.
Начальник відділу соціальних об’єктів (ВСО) ХАЕС Зінаїда Количева
висловила сподівання, що майданчики стануть спортивною базою не
лише для нетішинців, а й для спортсменів з окупованих територій, які
сьогодні в пошуках місць для тренування.

«Працівники відділу соціальних об’єктів, — розповідає Зінаїда
Количева, — з перших днів війни долучилися до підтримки українських
захисників. Це і плетіння сіток, готування смаколиків, кожен знаходив
свою нішу, аби наблизити довгоочікувану перемогу. З часом прийшло
усвідомлення, що необхідно рухатись далі, спрямувавши зусилля на
оновлення соціальної інфраструктури, наближаючи мирне життя».
Багато планів та задумів у керівника ВСО щодо покращення та
оновлення соціальної інфраструктури міста атомників, але найбільше
очікування миру в Україні.
Спільними зусиллями до Перемоги!
Хмельницька АЕС

Золоті перемоги українок
Збірна України здобула три золоті нагороди на чемпіонаті Європи з веслування на
байдарках і каное з марафону, що проходив
в Сількеборгу (Данія). Це найкращий результат за всю історію виступів на континентальній першості.
Дві золоті медалі для України завоювала
каноїстка з Енергодара Запорізької області
Людмила Бабак. Наша спортсменка фінішувала
першою на дистанціях 3,4 км та 15,4 км. Загалом в активі Людмили 6 золотих нагород чемпіонатів континенту.
Ще одну золоту медаль для України завоювала Анастасія Дежицька з Хмельницького, яка
стала найкращою на дистанції 11,8 км у змаганнях юніорів.
Вітаємо спортсменів та їх тренерів з успішним виступом!
Вболіваймо за Україну!

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