
МОЛОДІЖНИЙ ФОРУМ 
"DYSNAI-2004"

З 3 по 10 червня на знаме
нитій Поляні біля озера Лоу- 
діс (Литва) відбувся XVII 
Міжнародний фестиваль-сим- 
позіум молоді ядерної енерге
тики "Dysnai-2004". Він про
ходив під гаслом - ”50 років 
атомній енергетиці". В цьому 
році учасники святкували ві
дразу два серйозних ювілеї - 
20 років з дня запуску першо
го енергоблоку Ігналінської 
АЕС та 50-річчя атомної 
енергетики.

В молодіжному форумі 
взяли участь близько ста офі
ційних представників атомної 
енергетики та промисловості з 
різних країн, а саме і делегації 
від Ігналінської АЕС і Ма- 
жейкської ТЕЦ (Литва), кон
церну "Росенергоатом". Ле
нінградської, Курської, Смо
ленської, Кольської та Білі- 
бінської (Чукотка) атомних 
станцій Росії. Спілки молоді 
Атомпрофспілки України, 
Державного наукового центру

РФ - фізико-енергетичного 
інституту ім. академіка А.І. 
Лейпунського та Машзаводу 
(Росія), АЕС "Богуніце", "Мр- 
ховіце" (Словакія), АЕС 
"Пакш" (Венгрія), Міжнарод

н о ї асоціації молодих атомни
ків (МАМА), а також гості із 
різних міст Литви, Росії, Іта
лії, Білорусії.

Делегацію молоді Атом
профспілки очолив голова 
Спілки молоді Павло Прудні- 
ков. До її складу увійшли Зоя 
Квятковська від Чорнобильсь
кої територіальної організації 
профспілки, Владислав Момо- 
тов із Южно-Української АЕС, 
Володимир Мороз із Запорізь
кої АЕС, Богдан Сердюк з 
Чорнобильської АЕС, Олена 
Зеслер від Атомремонтсервіс 
та інші представники молоді 
від профспілкових організацій 
атомної енергетики та проми
словості України.

Продовження на 2-й стор.



Закінчення.
Початок на 1-й стор.

Згідно договору між м. Ві- 
сагінасом та м. Славутичем 
(містами-спутниками атом
них станцій) про співробіт
ництво, також була запроше
на молодіжна делегація від м. 
Славутича.

Робота форуму була наси
чена як офіційною так і роз
важальною програмами. 
Вперше робота симпозіуму, 
який щорічно проводиться Іг- 
налінською асоціацією моло
дих атомників, паралельно 
проходили в двох секціях 
науково-технічній та проф
спілковій. Були заслухані до
повіді про проблеми та перс
пективи розвитку атомної 
енергетики та роль профспіл
кових організацій атомної 
енергетики у вирішенні со
ціальних питань. Теоретичні 
заняття в секціях поєднува
лись зі спілкуванням з керів
никами міста-супутника Ігна
лінської АЕС Вісагінаса та 
спеціалістами самої станції. 
Також проводилися круглі 
столи, з учасниками на яких 
обговорювали теми "Перспек
тиви розвитку атомної енер
гетики в країнах Євросоюзу", 
"Молодь на підприємствах 
атомної енергетики. Суча
сний стан та перспективи 
професіонального росту". Для 
учасників форуму був органі
зований технічний тур на Іг- 
налінську АЕС та її Учбово- 
тренувальний центр.

Гідно на цьому форумі ви
ступили представники укра
їнської делегації. У своїх до
повідях вони висвітлили про
блеми правового забезпечення

діяльності профспілок в Ук
раїні, місце молоді в проф
спілках, вирішення питань 
охорони праці в атомній енер
гетиці, інформаційного забез
печення профспілкового жит
тя. В роботі профспілкової 
секції брали участь голова 
профспілкового комітету не
залежної профспілки Ігна- 
лінської АЕС Олексій Стель
мах та його заступник Ріман- 
тас Кумпіс. Під час дискусій 
після доповідей набувався 
досвід, який буде використа
ний молодими представника
ми Атомпрофспілки в своїй 
практичній діяльності.

Традиційно пройшов "на 
ура" День молодого спеціалі
ста, спортивні змагання та роз
важальні конкурси "Місс" та 
"Містер" Dysnai-2004, в якому 
також брали активну участь 
наша молодіжна делегація. 
Так, Євгеній Герасимов (м. 
Славутич) беззаперечною біль
шістю обраний "Містером Dys
nai-2004".

Незабутні враження уча
сники форуму отримали від 
екскурсії в місто Вільнюс та 
Тракайський замок, всі уча
сники одержали пам'ятні су
веніри "50 of nuclear - Dys- 
nai". І ніхто не звертав уваги 
на постійні литовські зливи - 
диснайці вміють радіти жит
тю за будь-якої погоди.

До наступної зустрічі на го
стинній литовській землі!

Зоя КВЯТКОВСЬКА, 
інструктор по роботі 

з молоддю зони відчуження, 
учасник форуми 

"Dysnai-2004". 
м. Чорнобиль.


