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Звіт про роботу УкрЯТ за 2017 рік

 

Інформаційно-просвітницький напрямок

14 березня 2017 року 

14 березня УкрЯТ було організовано відкриту лекцію для студентів та молодих фахівців. Тема лекції - 
"Нова модель енергоринку України". Захід відбувся у приміщенні НТУУ «КПІ». Лектором виступив член 
правління УкрЯТ Костянтин Запайщиков. Захід відвідало понад 40 учасників.  

з 23 березня 2017 року 

У березні – квітні УкрЯТ приймало активну участь у проведенні «Весняної Школи ДП «НАЕК «Енергоатом». 
Програма цьогорічної школи передбачала проведення 14 лекційних занять, конкурсу дипломних робіт, а 
також екскурсії для учасників на Хмельницьку АЕС. У рамках заходів відбулись лекцій представників 
Українського ядерного товариства, виступи кращих фахівців ДП «НАЕК Енергоатом», ДНТЦ ЯРБ, ДСП ЧАЕС 
та асоціації «Український ядерний форум». Кількість учасників перевищила 70 осіб.

30-31 березня 2017 року 

30-31 березня 2017 року Українське Ядерне Товариство провело тренінг «Побудова ефективної комунікації 
зі ЗМІ та громадськістю в атомній енергетиці» для представників прес-служб підприємств ядерно-
промислового комплексу та атомних станцій України. У заході взяли участь представники прес-центрів 
чотирьох АЕС, Енергоатому та СхідГЗК. Метою заходу було підвищення вмінь та навичок спеціалістів по 
роботі з громадськістю та ЗМІ, що працюють у ядерній галузі. Особливу увагу було приділено питанням 
побудови комунікації з громадськістю шляхом використання новітніх підходів та інструментів. Важливою 
складовою навчального процесу став обмін досвідом при вирішенні різноманітних, в тому числі кризових, 
ситуацій, пов’язаних зі складнощами поточної роботи інформаційних служб. 

15-18 червня 2017 року 

15-18 червня в м. Нетішин та м. Острог відбувся III-й молодіжний міжнародний Форум Всеукраїнської 
громадської організації «Українське ядерне товариство». Учасниками Форуму стали молоді представники 
підприємств атомної енергетики, промисловості, науки та освіти України, а також всесвітньої асоціації 
організацій, що експлуатують АЕС (ВАО АЕС).

2-14 липня 2017 року 

УкрЯТ долучилося до організації 6-ої Літньої ядерної школи, яку цього року приймала Запорізька АЕС. У 
Літній ядерній школі взяли участь кращі студенти та викладачі профільних ВНЗ України та Чехії: НТУУ 
«КПІ ім. І. Сікорського», КНУ ім. Т. Шевченка, ОНПУ, НУ «ЛП», ВНТУ, НТУ «ХПІ» і університету Західної 
Богемії.

16-17 вересня 2017 року 

УкрЯТ разом з ВП УкрЯТ у Хмельницькій області долучилися до організації конкурсу молодих виконавців 
естрадної пісні "ВЕРНІСАЖ ЕНЕРГОФЕСТ". Фестиваль був приурочений до дня міста-супутника 
Хмельницької АЕС – Нетішина. На масштабний музичний захід з’їхалися солісти і ансамблі з різних куточків 
України і з-за кордону. Вік учасників від 7 до 20 років.

з 27 вересня 2017 року 

На Рівненській АЕС стартував спільний з УкрЯТ просвітницький проект «Ядерна школа РАЕС». Першим 
заняттям, яке відбулося 27 вересня, відкривали проект генеральний директор Рівненської АЕС Павло 
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Павлишин, заступник генерального директора РАЕС з персоналу Ігор Вітковський, голова УкрЯТ на 
Рівненській АЕС Дмитро Галкін та начальник УІтаЗГ РАЕС Петро Кратік.

27 вересня 2017 року 

Українське ядерне товариство спільно з НАЕК «Енергоатом» визначили та нагородили переможців 
щорічного Всеукраїнського конкурсу рефератів «Ядерна енергетика і світ». У фіналі конкурсу взяли участь 
17 учасників з 4 міст-супутників АЕС та Іванківсього району Київської області. Конкурс проводиться з 
метою залучення школярів до поглиблення та популяризації знань про ядерну енергетику і ядерну фізику, 
підтримки обдарованої молоді, яка прагне розширити свій світогляд в атомній галузі. У цьогорічному 
конкурсі перемогу здобула учениця Южноукраїнського професійного ліцею Надія Волохова з рефератом 
на тему «Ташлицька ГАЕС – гарант екологічної стабільності регіону». 

 

29 вересня 2017 року 

УкрЯТ разом з профспілковою організацією НАЕК «Енергоатом» привітало з професійним святом вчителів, 
бібліотекарів та вихователів Іванківського району Київської області, організувавши 29 вересня в Іванкові 
концерт творчих колективів палацу культури «Енергетик» ВП «Южно-Українська АЕС», приурочений до 
Дня працівників освіти.

18-20 жовтня 2017 року 

УкрЯТ виступило організатором XIII Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та 
фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики». У рамках конференції спеціалісти профільних ВНЗ, 
підприємств паливно-енергетичного комплексу та наукових центрів презентували свої напрацювання в 
сфері розвитку ядерної науки і технологій. Конференція проходила на базі Харківського національного 
університету ім. В.Н. Каразіна.

7-9 листопада 2017 року 

Українське ядерне товариство провело інтелектуальні змагання на знання атомної енергетики серед 
студентів київських ВНЗ. Змагання відбувались на виставковому стенді НАЕК «Енергоатом» у рамках ХV 
Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє», який 
проходив 7-9 листопада у Міжнародному виставковому центрі.

14-15 листопада 2017 року 

УкрЯТ виступило співорганізатором Українського молодіжного енергетичного форуму. Протягом двох днів, 
14 та 15 листопада, у рамках форуму, молоді фахівці, науковці, студенти профільних спеціальностей та усі 
зацікавлені мали можливість ознайомитись з актуальними проблемами розвитку електроенергетичної 
галузі України. Доповідачами на форумі виступили представники УкрЯТ, Міненерговугілля, ДП 
Енергоринок, НЕК «Укренерго» та ін.

Протягом року 

УкрЯТ активно інформує своїх членів та усі зацікавлені сторони через офіційний сайт та соціальну мережу 
Facebook. З середини листопада УкрЯТ розпочало розсилку інформаційного дайджесту про діяльність 
товариства та актуальні новини атомної галузі. 
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Державницький напрямок 

14-16 травня 2017 року 

14-16 травня у місті Славутич (Київська обл., Україна) пройшла Міжнародна конференція «Безпека – 
обов’язкова умова існування і розвитку атомної енергетики у всіх країнах світу». Організаторами 
конференції виступили Міжнародний союз ветеранів атомної енергетики і промисловості (МСВАЕП) і 
Українське Ядерне Товариство (УкрЯТ). Участь у конференції прийняли ветерани-атомники і профільні 
експерти з Вірменії, Казахстану, Болгарії, Литви, Білорусії, Росії та України. Основним завданням 
конференції став обмін думками ветеранів-атомників різних країн по питанням безпеки як основної умови 
розвитку атомної енергетики, а також – дотримання міжнародних угод в області інформування 
громадськості при реалізації і експлуатації об’єктів атомної галузі.

13-14 червня 2017 року 

Українське ядерне товариство та Український ядерний форум виступили співорганізаторами Міжнародної 
конференції «Низьковуглецева енергетика: тренди, проблеми та перспективи». Протягом двох днів 
Конференції було проведено 6 тематичних засідань, присвячених розвитку низьковуглецевої генерації в 
Україні і світі, а також актуальним питанням розвитку атомно-промислового комплексу та науково-
технічній підтримці атомної енергетики в України. Учасниками конференції стали провідні українські та 
закордонні експерти, представники Мінприроди, Міненерговугілля, народні депутати України та голови 
енергетичних асоціацій.  

18 серпня 2017 року 

УкрЯТ разом з Атомпрофспілкою долучились до акції протесту проти саботажу продовження роботи 
СхідГЗК. Причиною акції стала зупинка роботи Смолінської та Інгульської шахти (ДП «Східний ГЗК») у 
зв’язку з недержавницькою позицією у діях Державної служби геології та надр України, яка саботувала 
видачу ліцензії на розробку цих родовищ. Перешкоджання діяльності стратегічного для України Східного 
гірничо-збагачувального комбінату стало частиною системної атаки на атомно-промисловий комплекс та 
вітчизняну ядерну енергетику.

 

4 квітня 2017 року 

За сприяння УкрЯТ було створено експертно-аналітичну раду ветеранів при президенті ДП «НАЕК 
«Енергоатом». У раду ввійшли 11 досвідчених фахівців-ветеранів атомної енергетики, серед яких 5 членів 
правління УкрЯТ. Завданням Ради є надання консультацій, рекомендацій, пропозицій та експертних 
висновків стосовно питань розвитку атомної енергетики. 

 

Протягом року 

УкрЯТ протягом року підготувало десятки звернень та офіційних листів до  Президента України, прем’єр-
міністра, народних депутатів України, міністра енергетики та вугільної промисловості, голови НКРЕКП 
стосовно актуальних питань функціонування ядерної галузі. Зокрема, були підготовлені звернення 
стосовно розповсюдження недостовірної інформації про «критичний стан» українських АЕС, стосовно 
необхідності підвищення рівня соціальних гарантій та оплати праці для працівників підприємств атомної 
енергетики і промисловості, стосовно вирішення проблем з добудовою енергоблоків, фінансування 
програм підвищення безпеки, модернізації АЕС та ін.
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Протягом року 

Представники УкрЯТ активно співпрацюють з органами державної влади через участь у роботі 
громадських рад при ЦОВВ, а саме: громадські ради при Міненерговугілля, ДІЯРУ, ДАЗВ, МНС, ДФС. 

 

Міжнародний напрямок 

30 січня 2017 року 

Підписаний меморандум про співпрацю між Українським ядерним товариством та ядерним товариством 
Угорщини. Метою підписання меморандуму є формування позитивного ставлення в суспільстві до 
використання атомної енергії в мирних цілях, популяризації знань, пов'язаних з використанням ядерних та 
радіаційних технологій, підготовка та обмін науковими кадрами тощо.

19 червня 2017 року 

УкрЯТ організувало візит представників Ядерного товариства Угорщини на Чорнобильську АЕС. Візит 
відбувся 19 червня 2017 року у рамках меморандуму про співробітництво між УкрЯТ і Ядерним 
товариством Угорщини, основна ціль якого – сприяння науковій та технічній кооперації між товариствами-
партнерами. Членами делегації виступили представники профільних галузевих установ, науково-дослідних 
інститутів та фахівці угорської АЕС Пакш. 

 

Організаційний напрямок 

25 травня 2017 року 

25 травня відбулася І Конференція Українського ядерного товариства. До порядку денного конференції 
були винесені питання внесення змін до статуту організації, затвердження положень про Правління, 
Президента, Ревізійну комісію, секретаріат Товариства та порядку сплати членських внесків. 

Серпень-жовтень 2017 року 

Секретаріат Товариства здійснив реєстрацію відокремлених підрозділів УкрЯТ. Станом на 01.11 
зареєстровано 7 відокремлених підрозділів: 

• Відокремлений підрозділ УкрЯТ у Запорізькій області на базі ВП Запорізька АЕС  
• Відокремлений підрозділ УкрЯТ у Рівненській області при ВП Рівненська АЕС 
• Відокремлений підрозділ УкрЯТ у Миколаївській області у місті Южноукраїнськ 
• Відокремлений підрозділ УкрЯТ у Хмельницькій області у місті Нетішин 
• Відокремлений підрозділ УкрЯТ у Київській області на базі ТОВ «НВП Атомкомплексприлад» 
• Відокремлений підрозділ УкрЯТ у Київській області на базі Інституту проблем безпеки АЕС НАН України 
• Відокремлений підрозділ УкрЯТ у місті Києві на базі Державного підприємства «Державний науково-

інженерний центр систем контролю та аварійного реагування» 

Червень 2017 

Налагоджено випуск та видачу нових посвідчень для членів ВП УкрЯТ. Станом на 01.11. видано понад 
1800 посвідчень.

 


