Наша енергія— наше майбутнє

Цінності РАЕС:
Безпечне виробництво
Бути професіоналами
Бути відповідальними
Вітати зміни, заохочувати їх
Будувати відкриті і чесні стосунки
Заохочувати ріст і навчання
Досягати більшого меншими засобами
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Наша місія: Ми створюємо безпечну і доступну енергію майбутнього

Нарада

Готуємося до ППР третього енергоблоку

Перед початком планово-попереджувального ремонту на енергоблоці №3, який повинен
стартувати у першій декаді червня, проводяться
технічні наради щодо стану готовності обумовленого блоку до ремонтної кампанії-2019. Чергова
така нарада під головуванням головного інженера РАЕС Павла Ковтонюка, за участю його заступників та керівників структурних підрозділів
РАЕС, відбулася 7 травня.
Про що йшлося на засіданні і на яких основних питаннях зосереджена увага керівництва
Рівненської АЕС на даному етапі підготовки до
ППР, прокоментував заступник головного інженера РАЕС з модернізації та управління ресурсом
Сергій Григораш.
– Сьогоднішня технічна нарада була присвячена стану готовності до реалізації заходів з
підвищення безпеки, які передбачені окремим
дозволом на експлуатацію блоку №3 після його
планово-попереджувального ремонту у 2018
році.
У ході засідання ми розглянули заходи, заявлені до виконання перед Державною інспекцією
з ядерного регулювання України (ДІЯРУ). На даний момент маємо ризики керовані та очікувані, тож зрозуміло, що основна увага зосереджена
саме на них. Станом на сьогодні впевнено можна констатувати, що станція докладає максимум
зусиль, щоб підготуватися та в повній мірі виконати свої зобов’язання, представлені й зафіксовані в окремому дорученні на експлуатацію
блоку №3.
До масштабних робіт, запланованих до вико-

▶ Міжнародна співпраця

Станом на 8 годину 15 травня
у роботі перебувають усі чотири
енергоблоки Рівненської АЕС з
сумарним навантаженням 2780
МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.
За минулу добу енергоблоками
РАЕС вироблено 66,7 млн кВт год
електроенергії, з початку місяця
–919,7 млн кВт год електроенергії
та з початку року – 7 млрд 886,7
млн кВт год електроенергії.
Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.
Радіаційний, протипожежний
та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й
перебуває у межах чинних норм.

нання у рамках КзПБ під час майбутнього ППР
на блоці №3, можна віднести монтаж 2-ої частини схеми скидання тиску з системи герметичного огородження. Роботи, пов’язані з монтажем
на паропроводах і заміною зворотних клапанів у реакторному відділенні; роботи у ЦТАВ,
пов’язані з реконструкцією системи нормальної
експлуатації важливої для безпеки реакторного
відділення (в частині спецкорпусу). Плануємо
провести модернізацію системи охолодження

регулятора швидкості резервних дизель-генераторів, а також монтаж і заміну електродвигунів
0,4/6 кВ.
Отож, роботи з підготовки до ППР блоку №3
перебувають нині в активній фазі, проблемні
питання звісно є, але всі вони оперативно вирішуються.
Олена РОМАНІК
Фото Надії ТИМОФЄЄНКО

Досвід РАЕС запозичують
У рамках бенчмаркінгу (обміну досвідом) ВАО АЕСвірменські атомники
МЦ на тему «Організація режиму радіаційної безпеки та поводження з радіоактивними відходами» на
Рівненській АЕС впродовж 13-18 травня проходить
виробнича нарада за участю представників Вірменської АЕС (ВАЕС).

У складі делегації – фахівці з
радіаційної безпеки на чолі з заступником головного інженера з
безпеки Вовіком Атояном, а також
представник регіонального центру
на майданчику ВАЕС Сергій Кенджецян. Від РАЕС до участі у виробничій нараді залучено спеціалістів
цеху радіаційної безпеки і цеху дезактивації та радіаційних відходів.
Вітаючи гостей під час стартової
наради, заступник головного інженера РАЕС з технології та інжинірингу Володимир Леонов надав
коротку інформацію щодо стану роботи енергоблоків атомної станції.
– Обмін досвідом між фахівцями-атомниками з різних країн завжди позитивно позначається на
удосконаленні усіх напрямків діяльності атомної електростанції, –
зауважив Володимир Леонов. – Для

Охорона праці

Щ

омісячний
день
охорони
праці,
який відбувся 8 травня під
головуванням генерального
директора РАЕС Павла Павлишина, містив у порядку
денному 9 пунктів. Про хід
та результати проведених
впродовж квітня заходів
з ОП звітували керівники
шістнадцяти різних напрямків діяльності Рівненської АЕС.

На блоках РАЕС

нас це другий бенчмаркінг ВАО
АЕС-МЦ, який проходить на майданчику станції. У 2016 році досвід
РАЕС щодо ущільнення басейну витримки переймали представники
АЕС Пакш. Переконаний, що і під
час нинішнього візиту відбудеться
взаємне збагачення позитивною
практикою та підходами з питань
радіаційної безпеки.
Варто зазначити, що Рівненську
та Вірменську атомні електростанції пов’язують давні дружні стосунки. ВАЕС успішно використовує
досвід РАЕС в частині симптомноорієнтованих аварійних інструкцій (СОАІ), які були впроваджені на
енергоблоках № 1 – 4 нашої станції
у 2009-2011 роках. Впродовж двох
років українські атомники, серед
яких був начальник зміни станції
В’ячеслав Фрідман, спільно працю-

вали над розробкою і впровадженням СОАІ на ВАЕС. Представники
цієї АЕС відвідували нашу станцію
у березні цього року з метою обміну кращим досвідом з питань експлуатації спеціального обладнання, підвищення рівня безпеки та
продовження терміну експлуатації
енергоблоків АЕС з реакторами
ВВЕР-440. У минулорічній місії підтримки на ВАЕС брав участь начальник ЦРБ Олег Салагаєв.
Програма нинішнього перебування делегації складена з урахуванням побажань вірменських спеціалістів і максимально розширена
для надання більш глибокої інформації у рамках тематики виробничої наради. Підготовлено декілька
презентацій, заплановано відвідання контрольованої зони усіх чотирьох енергоблоків, КП РАВ, АСКРС,
щитів радіаційного контролю, лабораторій ЦРБ. Вірменські атомники
відкриті для впровадження нових
технологій і приймають будь-яку
допомогу в їх реалізації, особливо

цінною вона є у період виконання
робіт з продовження терміну експлуатації другого енергоблоку.
Така співпраця ще раз доводить,
що всі організації, які входять у ВАО
АЕС, працюють на єдиний результат – підвищення ядерної безпеки
енергоблоків.
Олена ЗУБЕНКО
Довідково. Вірменська АЕС –
єдина атомна електростанція у
Вірменії, що має два енергоблоки із
реакторами ВВЕР-440/270. На сьогоднішній день в експлуатації перебуває лише енергоблок №2, який
генерує близько 40% потреб електроенергії країни. З 2015 року на
електростанції виконується Програма продовження терміну експлуатації блоку, головне завдання якої
модернізувати обладнання, підвищити рівень безпеки та ефективності АЕС для відновлення та продовження ресурсу роботи станції як
мінімум на 10 років.

За даними АСКРС
За даними системи АСКРС
Рівненської АЕС на проммайданчику та в зоні спостереження РАЕС за період з 07.05.2019 до
13.05.2019 року радіаційні показники становили:
– активність газо-аерозольного
викиду енергоблоків Рівненської
АЕС склала: ІРГ – 0.155%, ДЖН –
0.039%, йод – 0.001% від відповідних лімітів викиду;
– активність скиду в річку Стир
становить: по Сs-137 – 0.101%, по
Co-60 – 0.059% від відповідних лімітів скиду;
– потужність дози в населених
пунктах зони спостереження становила 0.07 – 0.17 мкЗв/год, та не
перевищувала значень природного фону.
Більше новин – на сайті ДП «НАЕК
«Енергоатом» www.energoatom.kiev.ua,
на сайтах ВП «Рівненська АЕС»
www.rnpp.rv.ua,
https://www.facebook.com/rnpp.rv.ua,
fb.com/rnpp.polissia
та http://www.varash.info/
Газету «Енергія» ви можете також
отримати у магазинах міста «Вопак»,
«Пакко», «А-Маркет», «Чай кава» на
Центральному та Північному ринках,
у Палаці культури та Інформаційному
центрі «Полісся»

Відновлено дію низки міждержавних стандартів
Як повідомив начальник
служби охорони праці Сергій Майданюк, всі заходи,
визначені наказами попередніх Днів ОП – виконані.
За минулий місяць очолюваною ним службою проведено 179 обходів, виявлено
351 порушення; перевірено
451 наряд та 149 розпоряджень, серед них виявлено
20 порушень; було призупинено виконання 4 робіт та

видано 6 приписів; комплексну перевірку стану охорони праці провели в ЦТАВ.
Нещасних
випадків,
пов’язаних
з
виробництвом, за квітень 2019 року
на підприємстві не зареєстровано, в цілому ж по
Компанії з початку року таких 5, серед них 2 на РАЕС.
З цього приводу генеральний директор станції Павло Павлишин зауважив, що

подібну статистику вважає
негативною і наголосив про
необхідність ретельнішого
ставлення до якості організації робіт, безпеки й охорони праці з боку кожного
працівника – від робітників до керівників найвищої
ланки.
Окрім цього, Сергій Майданюк повідомив про відновлення дії деяких міждержавних стандартів на

період з 26 квітня до 1 січня
2022 року. Зокрема, відновлено дію ГОСТ 12.1.005-88
«Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони», який використовується для проведення
атестації робочих місць за
умовами праці. За результатами даної перевірки визначається право працівників
на пільги та компенсації за
роботу у шкідливих й важ-

ких умовах праці. Відтак,
начальник СОП звернув увагу керівників підрозділів, у
яких тимчасово призупиняли проведення досліджень
щодо наявності хімічних
речовин у повітрі робочої
зони, на своєчасність підготовки відповідного пакету
документів для продовження атестації робочих місць
за умовами праці.
Олена РОМАНІК
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Бути висококваліфікованим термістом – мистецтво

Моя професія

Р

услан Касюдик – терміст 4 розряду ЦПВ
ЕРП. Він єдиний на
Рівненській АЕС працівник
з такою професією і знає про
метал, що підлягає термічній
обробці, та про його властивості майже все. Цьому він
вчився у НТУУ «Київський
політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» на факультеті зварювання, кафедра
електрозварювальних установок.
– Зварювання – один з
основних процесів в індустріальному
виробництві,
без нього неможливо обійтися. Ми живемо у вік металу,
значна кількість виробів з
якого зварюється чи підлягає термообробці, – розповідає спеціаліст. – Факультет
дав знання у цій галузі. Ми

вивчали багато типів зварювання, проходили практику в інституті ім. Патона та
на авіазаводі ім. Антонова.
Навчатися було дуже цікаво. Особливо запам’яталось
зварювання живих тканин,
коли виконуються безшовні
операції в медицині.
Через рік після закінчення інституту хлопцю пощастило влаштуватися на РАЕС
у цех підготовки виробництва ЕРП. Наразі у Руслана
найвищий у його професії
розряд, він у резерві на посаду майстра.
У приміщенні, де спеціаліст виконує «операції» з металом, є установка струмів
високої частоти, за допомогою якої метал нагрівається за рахунок свого опору,
а потім обробляється. Тут

▶ Міжнародна співпраця

Руслан КАСЮДИК – єдиний терміст
на Рівненській АЕС

розміщені три печі, у яких
при температурі до 1100 0С
відбувається
гартування
інструменту, термічна обробка деталей арматури, як
одного з етапів їхнього відновлення.
У процесі термообробки
терміст покращує якість металевих деталей – їхню твердість, пластичність, стійкість
до зношення, надійність і
довговічність. Для того, щоб
надати металу нових механічних властивостей – підвищити його твердість, чи,
навпаки, зробити його максимально пластичним, необхідно знати технічні умови
на термічну обробку.
Молодий,
сповнений
енергії і нових ідей спеціаліст, мріє про розвиток
термообробки на атомній

електростанції. Йому цікава
хіміко-термічна, кріогенна,
обробка металу у захисних
середовищах. Зізнається, що
непогано було б працювати
у координації зі службою
контролю металу. Можна
проводити дослідження, підбирати кращі режими термообробки, а деталі арматури
не закуповувати, а виготовляти на місці.
– У Руслана Касюдика –
великий потенціал, глибокі
знання, які він постійно вдосконалює, – зазначає начальник ЦПВ Юрій Андрєєв. – І
головне, є бажання розвивати справу, якою займається.
За такими, як він, майбутнє
цеху і нашого підприємства.
Олена ЗУБЕНКО
Фото
Надії ТИМОФЄЄНКО

Китай – це великий будівельний майданчик

Такою, гідною бути прикладом для багатьох країн за темпами розвитку, постала Піднебесна перед заступником генерального директора Рівненської АЕС з
капітального будівництва Сергієм Куроєдовим, який у складі міжнародної групи незалежних експертів ВАО АЕС МЦ взяв участь у партнерській перевірці
енергоблоків №№ 1, 2 АЕС «Тяньвань».
Впродовж двох тижнів квітня команда досвідчених фахівців-атомників
перевіряла
АЕС «Тяньвань» за десятьма напрямками її
діяльності. Сергій Куроєдов був єдиним представником від України та інспектував напрямок «адміністрація і управління». За маршрутами перевірки він побував у турбінному
відділенні, дизель-генераторній, на блочній
насосній установці енергоблоку №1, водозабірних спорудах, де спостерігав за роботою
та спілкувався з персоналом. Також експерт
проводив аналіз виробничої документації.
– Перше враження – ідеальний порядок
і чистота, – зауважує Сергій Куроєдов. – На
високому рівні утримується обладнання. А
ще вражають масштаби і темпи будівництва
нових енергоблоків. Судіть самі, перша черга Тяньваньської АЕС (енергоблоки №№ 1, 2)
перебуває у комерційній експлуатації з 2007
року. Щорічно цими енергоблоками виробляється понад 15 млрд кВт/год електроенергії.
Будівництво енергоблоків №3 та №4 розпочалось у 2012 та 2013 роках відповідно, а вже
2017-го і 2018-го відбувся їхній енергетичний
пуск. У 2015-2016 роках Китай самостійно
за власним проектом розпочав будівництво

п’ятого та шостого енергоблоків і планує до
кінця цього року завантажити в них ядерне
паливо. Минулого року між Росією та Китаєм
підписано контракт на будівництво двох нових енергоблоків №№ 7, 8 на АЕС «Тяньвань»
з реакторами типу ВВЕР-1200 покоління «3+».
Як зазначає заступник генерального директора, завдяки новим системам безпеки на
діючих енергоблоках цієї станції – під корпусами реакторів встановлено «ловушки» розплаву активної зони для локалізації ядерного
палива у разі важкої аварії, АЕС «Тяньвань»
вважається однією з найсучасніших у світі.
Китайські спеціалісти наполегливо й успішно освоюють всі позитивні світові практики.
До речі, часто бувають з робочими візитами
на підприємствах України, працюють у складі партнерських перевірок, місій технічної
підтримки.
За результатами перевірки команда провідних міжнародних експертів у галузі атомної енергетики назвала області діяльності
атомної станції, де слід докласти зусиль для
приведення їх у відповідність до кращої світової практики, а також визначила сильні
сторони в роботі АЕС, які в подальшому мо-

АЕС «Тяньвань» розташована на березі Жовтого моря за 30 км від м. Ляньюнган з
населенням близько 4,5 млн жителів
жуть бути представлені світовому атомному
співтовариству для вивчення та застосування
на інших майданчиках.
За словами Сергія Куроєдова, відвідавши
одну з китайських атомних електростанцій й
познайомившись ближче з гігантськими темпами будівництва енергоблоків й стрімкою
розбудовою всієї країни загалом, він вкотре
підтвердив своє переконання щодо необхід-

Заява керівництва ВП «Рівненська АЕС»

про політику в сфері попередження потрапляння сторонніх предметів у відкриті порожнини
обладнання, трубопроводів та підтримування експлуатаційного порядку («Housekeeping»)
Відокремлений
підрозділ
«Рівненська атомна електрична
станція» ДП «НАЕК «Енергоатом»
здійснює на основі ліцензій Держатомрегулювання
діяльність
у сфері використання атомної
енергії, повною мірою усвідомлюючи її важливість, ставить над
усе безпеку людини і збереження
природного навколишнього середовища, приймає на себе всю
повноту відповідальності за безпеку ядерних установок на всіх
етапах життєвого циклу і встановлює безумовний пріоритет забезпечення безпеки над виробничими і економічними цілями.
У своїй діяльності щодо попередження потрапляння сторонніх предметів у відкриті
порожнини обладнання, трубопроводів та підтримування експлуатаційного порядку, ВП РАЕС
керується вимогами чинних
нормативних, виробничих документів та рекомендаціями міжнародних організацій МАГАТЕ,
ВАО АЕС та інших.
Керівництво ВП РАЕС встановлює такі принципи для діяльності щодо попередження по-

трапляння сторонніх предметів у
відкриті порожнини обладнання,
трубопроводів та підтримування
експлуатаційного порядку:
– непопадання сторонніх предметів у відкриті порожнини обладнання та трубопроводів;
– особиста відповідальність керівників та працівників за постійне підтримання в належному стані приміщень, будівель
та споруд, території, робочих
місць, товарно-матеріальних цінностей, документації і порядку
організації виконання робіт.
Керівництво ВП РАЕС приділяє особливу увагу діяльності
щодо попередження потрапляння сторонніх предметів та забруднень (далі – ППСПтаЗ) у відкриті порожнини обладнання,
трубопроводів і підтримування
експлуатаційного порядку.
Для забезпечення безпеки
при експлуатації енергоблоків,
керівництво ВП РАЕС встановлює шляхи досягнення принципів ППСПтаЗ у відкриті порожнини обладнання, трубопроводів і
підтримування експлуатаційного порядку:

– навчання персоналу практикам ППСПтаЗ та експлуатаційного порядку;
– встановлення обов’язків та відповідальності персоналу;
– встановлення порядку підготовки та виконання робіт з урахуванням:
– вимог до носіння та умов застосування спецодягу, ЗІЗ та особистих речей в місцях виконання
робіт;
– вимог до маркування інструменту, пристроїв, заглушок;
– обліку запасних частин обладнання, інструменту та оснащення, витратних матеріалів,
контролю стану інструменту і
оснащення;
– нагляду за проведенням робіт;
– постійного утримання на робочих місцях чистоти і порядку;
– встановлення вимог щодо організації та документального
оформлення робіт, які виконуються;
– виконання обходів та оглядів
керівниками всіх ланок управління;
– спостереження за виконанням
робіт;

– визначення вимог перед збиранням (ущільненням) обладнання після закінчення робіт;
– встановлення вимог щодо приймання на чистоту внутрішніх
порожнин обладнання і трубопроводів;
– визначення порядку дій персоналу при потраплянні сторонніх
предметів та забруднень в розущільнене обладнання та трубопроводи;
– застосування методів попередження помилок;
– підтримання робочих місць
відповідно до вимог нормативних, виробничих документів та
системи 5С «Бережливого виробництва»;
– аналізування та організація діяльності з врахуванням досвіду
експлуатації.
Керівництво ВП РАЕС прихильне принципам попередження потрапляння сторонніх
предметів у відкриті порожнини
обладнання, трубопроводів та
підтримування експлуатаційного порядку.
Т. в. о. генерального директора
П. Ковтонюк

ності реалізації таких масштабних проектів
у себе на Батьківщині. Зокрема це стосується
зведення нових енергоблоків, за якими стоять і будівництво супутніх об’єктів, розвиток
інфраструктури, нові робочі місця. За ними –
перспективне майбутнє не тільки регіонів, а
й держави в цілому.
Олена ЗУБЕНКО
Фото з мережі Інтернет

РАЕС і довкілля
За результатами аналізів
еколого-хімічної
лабораторії служби охорони навколишнього середовища,
середні значення основних
показників, що характеризують якість скидної зворотної води з об’єктів
проммайданчика ВП РАЕС у річку Стир, за період з 1 по 30 квітня 2019 року становлять:
Основні
показники

Факт

Допустимі
концентрації

Мінералізація
(солевміст), мг/дм3

604,0

≤ 1000,0

Завислі речовини,
мг/дм3

8,83

≤ 15,00

Водневий показник
(рН), од.

8,79

6,5 ÷ 9,0

Нафтопродукти,
мг/дм3

0,055

≤ 0,32

Кисень розчинний
(О2) мг/дм3

8,67

≥ 4,0

У зворотній воді немає перевищень допустимих скидів, встановлених для ВП РАЕС
Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської ОДА в «Дозволі на спеціальне
водокористування УКР № 1/Рвн».
Якість води в річці Стир до скиду зворотних вод РАЕС і після їх скиду, за контрольованим хіміко-фізичним складом та концентраціями залишається незмінною.
Скидні зворотні води з об’єктів проммайданчика ВП РАЕС не приводять до погіршення екологічного стану р. Стир і не спричиняють негативного впливу на довкілля.
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▶ Актуально

Пам'ять на віки…

На Рівненській АЕС свято бережуть пам'ять про подвиг солдатів війни, які кували Велику Перемогу, і для
нинішніх та прийдешніх поколінь завжди будуть взірцем патріотизму, звитяги й самопожертви.

Квіти та грошову допомогу Івану Климовичу ЛЕМЕЩУКУ (фото ліворуч) та Степану Наумовичу ВОЛОДЬКУ (фото праворуч)
вручають Тетяна ВАСИЛЬЄВА і Тетяна КУЗМІЧОВА
У селах Володимиреччини та міста Вараш
нині проживає четверо колишніх працівників
РАЕС, котрі у буремні роки Другої світової війни ще молодими хлопцями стали на захист
рідної Вітчизни, а у мирні часи сумлінно трудилися на підприємстві. Щороку напередодні
великого свята Перемоги до поважних ветеранів, яким сьогодні вже далеко за 90, приїздить група представників з профкому, відділу
розвитку персоналу, журналістів управління
інформації та зв’язків з громадськістю.
Заглянути до кожного з них хоча б на хвилинку, привітати, побажати довголіття, вручити квіти, грошову допомогу, погомоніти й
подякувати за мирні десятиліття – стало вже
багаторічною традицією. 7 травня заступник
голови профкому Тетяна Васильєва, заступник
начальника ВРП Тетяна Кузмічова та станційні
медійники завітали у село Рудка, де разом з
дружиною і дітьми проживає ветеран війни
Омелян Маркович Мамчур, якому 1 червня виповниться вже 93 роки.
– Батько потрапив на фронт 17-річним юнаком у 1944-му, – розповідає син ветерана. – З
боями дійшов до Східної Прусії. Нагороджений медаллю «За взяття Кенігсберга». Довгий
час трудився на РОК «Біле озеро». Доглядаємо

Ювілеї

його, шануємо й любимо.
У селі Березино проживають з дітьми фронтовики Іван Климович Лемещук та Степан Наумович Володько, які свого часу працювали
у підсобному господарстві РАЕС. На війну з
цього села було призвано 70 чоловіків. Лише з
хати Степана Наумовича – п’ятеро. Двоє братів
загинуло, а сам він з війни повернувся інвалідом, втратив око, коли наші війська піддались
пекельному бомбардуванню у Білорусі. Сьогодні 94-річним ветераном опікується одна з
його доньок, всього ж у нього десятеро дітей.
Іван Климович Лемещук зустрів представників атомної електростанції на ганку своєї
господи.
– Щиро дякуємо адміністрації і профкому
станції, що не забуваєте нас. Будьте здорові,
процвітайте, – схвильовано говорив ветеран.
– Велике випробування випало тоді нам, а сьогодні на долю нинішнього покоління – наших
нащадків. Шкода молодих бійців, тому бажаю
всім нам скорішого миру.
8 травня голова профспілкового комітету
Іван Мельник та виконуючий обов’язки заступника генерального директора з персоналу Анатолій Тихомиров щиро вітали з Днем
Перемоги нашого містянина Юрія Дмитрови-

ча Єльцова. Фронтовик багато років тому сумлінно трудився у загоні відомчої воєнізованої
охорони РАЕС. На фронт він потрапив у 18 років і закінчив війну у 1945 у Румунії.
– Травень назавжди пов’язаний у нас зі словами Перемога і мир, – наголосив голова профкому Іван Мельник. – Вдячність, честь і хвала
всім солдатам війни, які у 45-му принесли світу Велику Перемогу. І сьогодні ми виконуємо
наш святий обов’язок перед ветеранами, які
живуть поруч з нами, колись трудились у нашому колективі. Сили їм і здоров’я.
Ще одним дарунком від колективу РАЕС
для ветеранів війни і мешканців міста стала
велика концертна програма до Дня Перемоги
у Палаці культури, під час якої звучали патріотичні музичні композиції часів війни у виконанні хору «Ветеран» та духового оркестру
«Енергія Полісся». У фойє Палацу культури за
підтримки генерального директора РАЕС Павла Павлишина розгорнуто мобільну виставку
«Добровольці нескореної України», ідея проекту належить Дубенському добровольчому
загону ОЛПЗ «Волинь» та Державному історико-культурному заповіднику м. Дубно.
Олена ЗУБЕНКО
Фото Вікторії Шейкіної

Вікторина

«Що ти знаєш
про ВАО АЕС?»
У травні ВАО АЕС виповнюється 30 років. З нагоди ювілею ми оголосили вікторину для читачів газети «Енергія» «Що ти знаєш про ВАО АЕС?».
Запитання минулого тижня звучало так: «Яка
АЕС України першою прийняла експертів ВАО
АЕС у рамках повномасштабної перевірки?».
Отже, правильна відповідь: першою з українських АЕС партнерську перевірку приймала
Южно-Українська атомна електростанція у 1995
році. Перша партнерська перевірка на Рівненській АЕС, до речі, проходила у жовтні 2001
року на блоках №№1,2.
Першим правильно на запитання відповів економіст договірного управління Роман
Волчко.
Вітаємо переможця! Про місце та час, коли
можна отримати сувенір, повідомимо згодом.
А нашим читачам пропонуємо ще одне –
останнє – запитання від представника ВАО
АЕС-МЦ на РАЕС Анатолія Васильчука: «ВАО АЕС
налічує п’ять регіональних центрів. Який з них найбільш чисельний?»
Відповіді приймаємо по GroupWise на адресу Ivanna Burakova KovIG@rnpp.atom.gov.ua до
17:00 20 травня (понеділок).
Правильну відповідь та ім’я переможця опублікуємо в наступному випуску «Енергії».

День вишиванки
▶Одягни
вишиванку –

підтримай традиції

Сьогодні, 16 травня – Всесвітній день вишиванки. Запрошуємо працівників РАЕС сфотографуватися у вишиванках та викласти фото
у соцмережах з хештегом #РАЕСуВишиванках. З 12 до 14 години у фойє ВЛК діятиме
спеціальна фотозона.
Долучитися до Дня вишиванки працівників Компанії запрошує також НАЕК «Енергоатом»: «Викладайте та відмічайте свої світлини
хештегом #енергоатом_вишиванка_2019. На
тих, чиї світлини отримають до кінця травня
найбільшу кількість лайків, чекає цікавий
сюрприз від Дирекції з комунікацій».

Службі фізичного захисту – 20

На варті фізичного захисту Рівненської АЕС уже два десятиліття стоїть однойменна служба, і 17 травня її працівники відзначають черговий ювілей свого підрозділу. Яку роль відіграє СФЗ у діяльності нашого підприємства і які пріоритетні завдання стоять перед службою сьогодні – про це в інтерв’ю заступника генерального директора РАЕС з фізичного
захисту та режиму Володимира Конюка та начальника служби фізичного захисту Івана Дерлюка.

Володимир КОНЮК,
ЗГД з фізичного
захисту та режиму

– Володимире Володимировичу, у декількох
словах окресліть основні
функції служби фізичного захисту та її роль у
діяльності Рівненської
АЕС.
– Служба фізичного захисту у структурі РАЕС є
одним із підрозділів, які
забезпечують
безпеку
ядерного об’єкта. Специфіка наших завдань полягає у тому, що ми протистоїмо тим загрозам, які
походять від умисних протиправних дій людини.
А щодо важливості нашої роботи, то хочу сказати, що ведення бойових
дій протягом останніх
5-ти років на південносхідних рубежах України
є одночасно основним і
трагічним аргументом у

даному питанні.
– Вагомим фактором
безпеки стратегічного
об’єкта, окрім кваліфікованого персоналу відповідних служб, є сучасні
інженерно-технічні засоби фізичного захисту.
Якими здобутками у цій
сфері може пишатися
Рівненська АЕС?
– Впродовж усіх років
функціонування служби
фіззахисту ми намагалися
крокувати у ногу з часом,
впроваджуючи у нашу
професійну діяльність сучасні інженерно-технічні
засоби (ІТЗ).
Так, у 2002-2003 роках
було введено в експлуатацію «Систему телевізійного контролю і спостереження» та локальний
пульт фізичного захисту

У 2007 році ми перші
серед АЕС України ввели
в експлуатацію центральний пульт управління
КІТЗ СФЗ, що дало можливість керувати всіма наявними інженерно-технічними засобами на РАЕС.
У 2008 році була здійснена реконструкція автотранспортного КПП №5
і це збільшило його пропускну спроможність.
Наразі продовжуються
роботи з модернізації ІТЗ
на енергоблоках №№1, 2.
– Іване Яковичу, розкажіть, будь ласка, чим
живе служба фізичного
захисту сьогодні? Які
проекти є пріоритетними і що у планах на майбутнє?
– Станом на сьогодні маємо досить амбітні

Іван ДЕРЛЮК,
начальник служби
фізичного захисту

потрапляють на робочі
місця, проходячи через
контрольно-пропускні
пункти. Біометрія буде
впроваджена не лише на
оновлених КПП-1, 4, а й
на КПП-2, 5, 6, 7, а також
на кожному вході до особливо важливих зон на

З нагоди 20-річного ювілею вітаємо колектив служби фізичного захисту зі
святом і бажаємо їм всього найкращого: міцного здоров’я, Божого благословення, родинного затишку, професійних успіхів і мирного неба над головою!
(ФЗ) на енергоблоці №3.
Перший етап впровадження комплексу ІТЗ
СФЗ з локальним пультом на енергоблоці №4
був введений у 2004 році.
До речі, це було однією з
умов отримання ліцензії
на пуск цього блоку.

плани, які сподіваємося
реалізувати впродовж поточного року. Серед них
хотілося б виокремити
три найбільш масштабні
завдання.
По-перше, перехід на
біометричний контроль
працівників станції, які

всіх енергоблоках РАЕС.
Другий пріоритетний
напрям – впровадження
автоматизованого комплексу на енергоблоках
№№1, 2 з подальшою
його інтеграцією з центральним пультом та
діючою системою фізич-

ного захисту.
Третій наш пріоритет
стосується запуску майданчика з фізичного захисту по відпрацьованому ядерному паливу – за
напрямом Holtec.
Окрім цього, активізуються роботи у секторі
фіззахисту на енергоблоці
№3, планується технічне
переоснащення
блоку
№4, периметра об’єкта,
КПП №2.
– Як оцінюєте ефективність роботи очолюваного Вами колективу?
Наскільки залежить безпека РАЕС від дій працівників СФЗ?
– Я вважаю, що персонал служби фізичного захисту у повній мірі виконує ті завдання, які перед
ним поставлені: забезпечення доступу, контролю
за дотриманням вимог
фізичного захисту, забезпечення виконання ліцензійних умов щодо допускної роботи тощо.
Без
перебільшення
зазначу, що від професіоналізму персоналу СФЗ
залежить успішна робота
нашої служби, а відтак – і
безпека об’єкта.
Підготувала до друку
Олена РОМАНІК
Фото Надії ТИМОФЄЄНКО

Афіша Палацу культури
14-25 травня – розважальні програми для дітей «Прощавай, Садочку!», «Прощавай, Букварику!», «Прощавай, початкова школо!» (на замовлення).
Танцювальна зала. Ціна квитка: 30 грн.
До 20 травня – «Добровольці нескореної
України» – мобільна виставка Державного історико-культурного заповідника (м. Дубно).
Фойє ІІ поверху.
До 31 травня – звітна виставка творчих робіт гуртківців Палацу культури.
Фойє І поверху.
19 травня о 12 годині – «На свято родини
«Промінчики» чекають» – звітний концерт студії «Промінчики» до Міжнародного дня Сім’ї.
Велика зала. Ціна квитка: 35 грн.
22 травня о 10:30 годині – «Пінгвін і Зірочка»
– лялькова вистава зразкового аматорського
лялькового театру Палацу культури (керівник
Л.Залужна) для дітей дошкільного віку.
Мала зала. Ціна квитка: 30 грн.
23 травня о 15 годині – «Світ чарівної казки»
– лялькова вистава зразкового аматорського
лялькового театру Палацу культури (керівник
Л. Залужна) для дітей молодшого шкільного
віку. Мала зала. Ціна квитка: 30 грн.
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Молодіжні ініціативи
Змагання з крос-кантрі «Перегони
на Хомецькій» – другий етап Кубка
Рівненської АЕС «РАЕС CUP» – відбулись 9 травня. Учасниками стали
близько 120 велосипедистів з Вараша, Рівного, Володимирця, Томашгорода, а також наші колеги-атомники з Києва і Нетішина. Вік учасників
– від 2-х до 51-го року.
Організатори: Організація молоді
ППО ВП РАЕС та велокоманда «РАЕС
team» за підтримки адміністрації
та первинної профспілкової організації ВП РАЕС. Партнери заходу: ВП
ГО «УкрЯТ» в Рівненській області,
торговельна марка «Скиба»
«Перегони на Хомецькій»-2019 однозначно
вдалися. І цьому сприяло декілька факторів.
По-перше, пощастило з погодою. Як на замовлення, 9 травня було тепло та сонячно.
Дітлахи та дорослі охоче провели півдня на
природі. Особливо смакував запашний куліш
із польової кухні. Хлібні смаколики від торговельної марки «Скиба» розліталися «на ура».
Освіжали фрукти, сік та вода.
Порівняно з минулом роком значно прибуло учасників. Якщо торік було трохи більше семидесяти, то цього року – майже 120.
Самих лише дітей від 2-х до 18-ти було 72.
Саме змагання для дітей є, на думку організаторів, родзинкою цього турніру. Дітлахи
змалку привчаються до велосипеда, пізнають, що таке активний і здоровий спосіб життя та здорова конкуренція.
Першими у боротьбу вступили наймолодші. Малюки від двох до шести років змагались
на велобігах і велосипедах. Траса близько 50
метрів була прокладена на відносно рівній
ділянці поруч з вершиною гори Хомецької.
Вболівальники – мами, тати, бабусі, дідусі –
не стримували емоцій. Підтримка була шалена. Попри гамір та незвичну обстановку,
дітки не розгубилися – до фінішної лінії добрались всі. На фініші – обійми рідних, кожному – пам’ятні медалі, солодкі подарунки.
Найшвидшими на велобігах стали: Лук’ян
Мирончук, Ярослав Радюк та Катерина Будник. У категорії «Малюки на велосипедах» до
трійки призерів потрапили: Марк Степанюк,
Михайло Білецький і Марк Кушнірук.
Найчисельнішою була категорія 7-10 років. Окремо змагалися хлопчики та дівчатка.
Траса для них уже була складнішою та довшою – близько 250 метрів. Емоції зашкалювали. Найкращий час серед дівчат показала
Даша Василишин, другою та третьою стали
Анастасія Жук та Анна Носенко. Трійка хлопців-призерів виглядає так: Влад Заверуха,
Максим Талах і Артем Савицький.
Дистанцію у 250 метрів подолали і юніори
11-14 років. Перший на фініші Богдан Драглюк, другий – Олег Апончук, третій – Віталій
Гарбаринін.
А от підлітки від 15 років їхали вже по «дорослому» колу довжиною в близько 5 кілометрів. Траса повторювала минулорічну, але, як
ділились враженнями самі учасники, була
простішою: чи то погода посприяла, чи поживна каша додала сил. У цій віковій групі перше
місце зайняв Антон Остапов, другим став Ілля

Спорт

Драйв та шалені емоції
«Перегонів на Хомецькій»

E-mail: gazeta@rnpp.atom.gov.ua;
gazetarnpp@ukr.net
Наша енергія— наше майбутнє

Колектив ВП СГ та Рівненське відділення від щирого серця вітає свого
керівника – директора ВП «Складське
господарство»
Гаврилюка Володимира Олексійовича
з 50-річним ювілеєм!
Вам сьогодні п’ятдесят. Пора зрілості чимось схожа на золоту осінь – це
пора збору врожаю, це середина життя.
А середина – вона завжди золота.
Ми раді привітати Вас з прекрасним
святом та побажати , щоб Ви не зупинялися на досягнутому, так само наполегливо йшли вперед! Вас оточують
люблячі рідні та близькі, колеги цінують Ваш досвід і авторитет! Міцного
здоров’я, успіху і багато приводів для
радості!
Від щирого серця на ниві життя,
Що звуть “золотою” сьогодні,
Вітаємо й зичимо щастя й добра,
Поваги і шани людської!
Нехай для Вас квітує білий світ,
Життям стають
найкращі Ваші мрії,
І доля посилає сотню літ,
Здоров’я, щастя, радості й надії!

Щира вдячність
Від усієї душі хочу подякувати за підтримку і допомогу в лікуванні колективу цеху теплових та підземних комунікацій ВП «Рівненська АЕС».
Нехай Бог щедро обдаровує вас та ваші родини здоров’ям, добробутом, щастям і всілякими гараздами.
З повагою,
електромонтер ЦТПК Іван БУРЧАК

Олег КРИСЮК
поїде на Чемпіонат світу
Фокін, а третє місце посів Артур Сільман.
Захоплюючою була конкуренція серед
жінок. Якщо торік у перегонах брала участь
лиш одна жінка – то цього року їх було аж 10.
Першою впевнено стала минулорічна чемпіонка, працівниця ЦПВ ЕРП Олена Шикова.
Друге місце у представниці Хмельницької
АЕС Олександри Жебель, а третє – у велосипедистки з Володимирця Ірини Соловей.
Зросла конкуренція і серед чоловіків: вони
змагались у двох вікових групах: 18-35 років
та 36+. У першій групі перемогу святкував
працівник цеху зварювання ЕРП Віталій Демидишин, другим став Олександр Кудрик
(ЦВПМ ЕРП), третім – Віталій Талах (ЦВтаК).
У другій групі найкращий час показав Сергій Муравинець (СКМ). Друге місце завоював
Олександр Карпович (ЦТПК), а третім став
Олександр Прит з Томашгорода.
Фінішери отримали пам'ятні медалі, а діти
ще й сувеніри та солодощі від партнерів заходу – ВП ГО «УкрЯТ» в Рівненській області. Переможці нагороджені дипломами, медалями
та грошовими призами від первинної проф-

Наші на «Львівській сотці»

4 травня за підтримки профспілкового комітету Рівненської АЕС працівники
нашого підприємства взяли участь у 10-й
Львівській сотці.

Вітаємо!

9-12 травня на Чемпіонаті України з кікбоксингу серед дорослих, який відбувся у місті Павлограді, працівник ЦТАВ Рівненської
АЕС Олег Крисюк (боксерський клуб "Золота
рукавиця") здобув два перших місця у фул та
лайт контактах (в/к 86 та 89 кг). Олега нагороджено спеціальними кубками та грамотами
чемпіонату. Наразі спортсмен разом зі своїм
незмінним тренером Олександром Кравченком розпочав підготовку до Чемпіонату світу
з кікбоксингу.

Збірна РАЕС здобула 12 медалей на «LVIV MASTERS GAMES»

На наймасштабнішому велоівенті
Західного регіону РАЕС представляли:
Олександр Кудрик (ЦВПМ ЕРП), Віталій Демидишин (ЦЗ ЕРП), Віталій Талах (ЦВтаК),
Станіслав Харечко (ЦТАВ), Сергій Муравинець (СКМ), Олена Шикова (ЦПВ ЕРП),
Андрій Гриньків (СІТ), Віталій Кравець
(РЦ-2), Євген Остапович (НТЦ), Роман Ткачук (ЦЗС), Марія Цицата (ХЦ), Іван Батейко
(УВТК). Майже всі наші велосипедисти показали свій кращий час.
Вже 26 травня вболіватимемо за працівників РАЕС на Рівненській сотці. А 8
червня стартує уже третій Веломарафон
«100 ВЕЛОwatt».
Іванна Ковб
Фото Олександра Кудрика

ЗАСНОВНИКИ:
адміністрація та трудовий
колектив ВП “Рівненська АЕС“
ДП “НАЕК “Енергоатом“.

спілкової організації Рівненської АЕС.
«Будемо проводити такі заходи і надалі, –
зауважив голова профкому Іван Мельник. –
Докладатимемо максимум зусиль, щоб наші
спортивні заходи були ще масовішими, ефективнішими, видовищнішими».
Організація молоді ППО ВП РАЕС висловлює вдячність велокоманді «PAEC team», яка
взяла безпосередню активну участь у підготовці траси та організації змагань, а також
партнерам заходу ВП ГО «УкрЯТ» в Рівненській області і торговельній марці «Скиба»,
активістам Організації молоді та всім волонтерам. Окрема подяка адміністрації та
колективу ВП «Рівненська АЕС» та особисто
генеральному директору Павлу Павлишину
і голові первинної профспілкової організації
Івану Мельнику, які завжди підтримують ініціативи молоді.
Вже на початку червня нас чекають дві
грандіозні події: I-й Благодійний фестиваль
спорту та Веломарафон «100 ВЕЛОwatt».
Іванна БУРАКОВА
Фото Анни МОХНАР

На початку травня команда плавців Рівненської
АЕС у складі збірної ДП «НАЕК «Енергоатом» взяла
участь у Відкритому чемпіонаті України з плавання

Використання наших
публікацій – тільки
за погодженням з
редакцією.

у категорії мастерс «LVIV MASTERS GAMES». Серед
352 учасників змагання вараські спортсмени гідно
представили наше підприємство і Компанію, виборовши у результаті 12 медалей: 4 золоті, 2 срібні і 6
бронзових. Презентували РАЕС восьмеро її працівників: Оксана Казимирська, Вікторія Середенко, Тетяна
Фокіна, Євген Зайчик, Сергій Гуцало, Руслан Федінчик, Юрій Долганов та Олександр Савчук. Вітаємо їх і
дякуємо за гарні результати!
Як повідомив старший тренер-викладач секції плавання КДЮСШ РАЕС Олександр Савчук, наразі триває
активна підготовка наших плавців перед майбутнім
виступом у складі збірної Компанії на Х Відкритому
Кубку Польщі у категорії «Мастерс», який відбудеться
в місті Торунь 25-26 травня. Бажаємо успіхів!
Олена РОМАНІК
Фото Олександра САВЧУКА
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