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
Бути скромними
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Наша місія: Ми створюємо безпечну і доступну енергію майбутнього

З днем народження, РАЕС!

Шановні працівники
та ветерани Рівненської АЕС,
друзі, колеги!

Слово працівникам Рівненської АЕС
Якось у розмові колега запитала мене, чому так переймаюся
всім, що відбувається на станції. Задумавшись, я зрозуміла, що
всі свідомі роки, коли людина чітко розуміє і усвідомлює хід тих
чи інших подій, пов'язані у мене з РАЕС. Я пам'ятаю сонячний
серпневий день, коли, зустрічаючи нас з сестрою після канікул,
батько – Володимир Олександрович Коровкін, повідомив нам,
що ми переїжджаємо, його призначили директором ЗахідноУкраїнської АЕС, яка на той час будувалась. Нинішнє покоління
можливо й не знає першу назву нашої атомної станції.
Пам'ятаю, як мама – радіохімік за професією, допізна працювала, заповнюючи нескінченні «простирадла» кошторисів.
Пам’ятаю пуски першої турбіни, першого енергоблоку, коли не
бачила батька впродовж декількох днів, тому що приходив він
додому, коли я вже спала, а йшов, коли ще спала. Потім і я стала невід’ємною частиною колективу станції – брала участь у
першому ППР третього енергоблоку, бачила, як встановлювали купол над реакторним відділенням четвертого енергоблоку.
Я можу багато і довго розповідати про нашу атомну і місто,
адже загальний стаж роботи на РАЕС нашої сім'ї понад 80 років.
Тому день народження РАЕС для мене особисто й для нашої
родини не просто слова. І я щиро зичу всьому нашому колективу
бути і успішно розвиватися ще багато-багато років!
Тетяна БОНДАРЕНКО,
керівник групи ВТС

Як молодий працівник, хотів би відзначити, що на Рівненській АЕС створені всі умови для професійного росту. Дуже
приємно, що керівництво станції підтримує різні молодіжні
ініціативи, допомагає реалізовувати цікаві проекти, заходи.
Все це, безсумнівно, мотивує молодь, яка сьогодні формує майбутнє нашої енергетики.
Хотів би побажати Рівненській АЕС у день її народження
процвітання, розбудови, перспективного майбутнього, нових
вдалих проектів! Працівникам – кар’єрних успіхів, сімейного
щастя, здоров’я.
Андрій Євстігнєєв, інженер ІІ категорії ВГМ,
голова молодіжної секції ВП ГО УкрЯТ
в Рівненській області

Рівненська АЕС стала для мене другою домівкою.
Це підприємство розвивалося на моїх очах: будувався
4-й енергоблок, модернізувалося обладнання, розширювалась географія міжнародного співробітництва.
І сьогодні я бажаю станції, щоб вона й далі рухалася шляхом розвитку, щоб нові енергоблоки зводилися, а наші «заслужені старожили» - не зупинялися
і продовжували свій ресурс. А для працівників РАЕС
бажаю, щоб усі були здорові, мали гідну заробітну
плату і жили в мирній Україні!
Ігор Савчук,
начальник відділу міжнародного
співробітництва та технічної допомоги

РАЕС для мене, перш за все – це дружний, активний, висококваліфікований колектив, який своєю
злагодженою й наполегливою працею забезпечує безаварійну та надійну роботу підприємства.
Це взірець розвитку підприємства, яке за будьяких умов завжди тримає руку на пульсі сучасного
високотехнологічного світу та впроваджує новітні
технології, знаходить можливості й кошти для виконання колосальних обсягів робіт з продовження
ресурсу енергоблоків та підвищення безпеки, створює можливості для реалізації та розвитку потенціалу працівників.
Приємно, що разом з РАЕС розвивається й соціальна сфера, що дозволяє працівникам гарно проводити
вільний від роботи час – відпочивати на РОК «Біле
озеро», займатися спортом у спортзалах та плавбасейні, ставати учасниками велопробігів, марафонів,
турнірів, дітям відвідувати різноманітні гуртки, а
дорослим концерти та вистави у Палаці культури.
З Днем народження тебе, прогресивна і успішна
Рівненська атомна електростанція! Бажаю нашому
колективу ефективно реалізовувати все заплановане й безпечно експлуатувати енергоблоки.
Олександр ХОМЯК,
голова цехкому ЦТАВ

Минулого року у травні ми започаткували відзначення Дня народження РАЕС. Саме у травні 46
років тому розпочалося будівництво нашої атомної
електростанції.
За ці роки Рівненська АЕС пройшла значний
шлях становлення і розвитку. Ми збудували та ввели в експлуатацію чотири енергоблоки сумарною
потужністю 2 835 мегават. Сьогодні наші енергоблоки щороку виробляють близько 12 відсотків
електроенергії в країні. Ми провели колосальний
обсяг робіт та продовжили терміни експлуатації
першого, другого та третього енергоблоків ще на
20 років. Не зупиняємося на досягнутому. Постійно працюємо над вдосконаленням виробництва,
підвищенням безпеки, розвитком персоналу. Вносимо свій вклад у забезпечення енергетичної та
економічної незалежності України.
За усіма цими здобутками – велика і наполеглива праця нашого колективу. Тому у цей день
хочемо подякувати всім працівникам за щоденну
копітку роботу. Великі слова вдячності першим
будівельникам та експлуатаційникам Рівненської
АЕС.
Бажаємо всім міцного здоров’я, благополуччя,
постійного і невпинного професійного розвитку,
добра і щастя вам і вашим родинам!
З повагою,
Павло Павлишин,
генеральний директор ВП РАЕС,
Іван Мельник, голова ППО ВП РАЕС

Програма святкування
«Дня народження РАЕС»
24 травня 2019 року
Прилегла територія Палацу культури
14.00-15.00
– ігровий майданчик (аніматори );
– святковий перформенс «Skate Battle»;
– виступ духового оркестру «Енергія Полісся».
14.00-23.00 – «Ярмаркова гостина» (торговельні
палатки регіону та України).

Велика зала Палацу культури
15:00 – урочиста церемонія нагородження
відзнаками генерального директора ВП РАЕС.

Фойє І поверху Палацу культури:
– виставка переможців 1-го етапу
міжрегіонального дитячо-юнацького конкурсу
творчості «Енергоатом: робимо Україну
світлішою»;
– виставка-панорама «РАЕС – очима фотомитців».

Спортзал «Ізотоп»
17.00 – урочисте відкриття 18-го Всеукраїнського
турніру з греко-римської боротьби, присвяченого
пам’яті Валерія Брунька.

Стадіон «Ізотоп»
17.45 – урочисте відкриття товариської зустрічі
ветеранів «Динамо» (Київ) – «Ізотоп» (Вараш).

Внутрішній дворик Палацу культури
20.00 – розважальна програма для молоді.

Більше новин – на сайті ДП «НАЕК «Енергоатом»
www.energoatom.kiev.ua, на сайтах ВП «Рівненська
АЕС» www.rnpp.rv.ua, fb.com/rnpp.rv.ua, fb.com/rnpp.
polissia та 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»
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▶ Міжнародна співпраця

«Досвід РАЕС для нас є зразковим»

Так високо оцінили діяльність Рівненської АЕС спеціалісти Вірменської АЕС
(ВАЕС), які минулого тижня (13 – 17 травня) відвідали українську атомну електростанцію у рамках бенчмаркінгу ВАО АЕС - МЦ для вивчення її позитивного
досвіду щодо організації режиму радіаційної безпеки та поводження з радіоактивними відходами.
Фахівці РАЕС до найменших дрібниць продумали
програму перебування вірменських
колег-атомників на майданчику і максимально презентувати досвід
станції у сфері радіаційної
безпеки. За словами начальника цеху радіаційної безпеки Олега Салагаєва, за час
перебування представники
ВАЕС відвідали контрольовану зону, щит радіаційного
контролю, ознайомилися з
обладнанням радіаційного
контролю, організацією фізичних бар'єрів зон підвищеної радіаційної безпеки,
процедурами з виявлення
«гарячих точок», критеріями
їх реєстрації та обліку, здійсненням контролю за нерозповсюдженням радіаційного
забруднення, методологією
ALARA.
Спеціалісти ЦРБ і ЦДтаРАВ
підготували ряд презентацій
за тематикою бенчмаркінгу про базу даних «Радмон»,
автоматизовану систему команд і комунікацій зміни
ЦРБ, удосконалення процедур
дозиметричного допуску та
підвищення
використання
робочого часу під час ППР,
практичну реалізацію прин-

ципу ALARA на РАЕС, радіаційний контроль навколишнього
середовища, процедури переробки, зберігання, транспортування радіоактивних відходів тощо.
Велике враження справив
на гостей візит на КП РАВ і
ознайомлення з процедурами переробки та зберігання
радіоактивних відходів. А познайомившись та оцінивши
масштаби роботи автоматизованої системи контролю
радіаційного стану (АСКРС),
вірменські атомники назвали
її національним багатством
країни. Не менш цікавою
стала для них екскурсія до
музею інформаційного центру, у просторих залах якого
діють експозиції, що відображають історію будівництва,
розвитку і становлення атомної станції, рідкісні предмети
старовини села Вараш.
На заключній нараді, яка
відбулась за участю головного інженера – першого
заступника
генерального
директора РАЕС Павла Ковтонюка, заступник головного
інженера з безпеки ВАЕС Вовік Атоян від імені делегації
подякував фахівцям станції
за добре організований захід.

Професійне свято

– Ми повністю виконали
намічену програму візиту,
який переконливо можна
назвати візитом підтримки
з боку РАЕС, – підкреслив
В.Атоян. – Перше, що впадає в око на вашій станції –
прихильність керівництва і
персоналу високим принципам культури безпеки. Ми
не побачили якихось тимчасових рішень, а навпаки
все досконало продумано і
є частиною великої розумно реалізованої програми.

їх 12. Відділ має дві лабораторії: технологічних вимірювань та іонізуючих й електрорадіовимірювань, до складу
яких входить 6 груп. У своїй
професійній діяльності працівники ВГМ спираються на

Наталія ВОРОБЕЙ технік з метрології ІІ категорії
групи калібрування ЗВТ електрорадіотехнічних вимірювань

Важливо

– МЦ на майданчику Вірменської АЕС Сергій Кенджецян,
допомога з боку професійних колег-атомників відіграє
надзвичайно важливу роль.
– Участь станції у ВАО
АЕС дозволяє налагоджувати й зміцнювати зв'язки,
контакти й повертати їх на
благо підвищення безпеки
станцій, – прокоментував
фахівець. – Ми знали, що
Рівненська АЕС є флагманом
в Україні з багатьох питань,
зокрема й те, що другий раз
поспіль станцію визнано кращою з культури безпеки. Ваш
досвід для нас є зразковим.
Але одна справа читати про
вас, вивчати ваш досвід, а
інша побачити на власні очі.
Ми переконались, що все ре-

Учасники бенчмаркінгу на РАЕС

ально працює, і ми у захваті
від побаченого. Діяльність
вашої станції невідривна від
минулого, ви вдосконалюєте
своє нинішнє виробництво і
глибоко плануєте майбутнє.
Фактор раптовості зведено
до мінімуму. Все побачене на
РАЕС дійсно гідне втілення в
практику.
У свою чергу представник
регіонального центру на
майданчику РАЕС Анатолій
Васильчук підкреслив, що
Рівненська АЕС також мала
можливість
удосконалити
навики проведення бенчмаркінгу, як одного з ефективних інструментів обміну
досвідом.
– У питаннях ядерної і радіаційної безпеки
дріб'язкових питань не може
бути, – висловив думку головний інженер – перший заступник генерального директора РАЕС Павло Ковтонюк,
підсумовуючи хід візиту. –
Приємно, якщо досвід РАЕС
щодо організації режиму радіаційного контролю та поводження з радіоактивними
відходами буде запроваджено на Вірменській АЕС. Переконаний, що налагодження
контактів між спеціалістами
двох атомних електростанцій допоможе працювати на
спільне благо – на благо безпеки.
Олена ЗУБЕНКО
Фото
Надії ТИМОФЄЄНКО

Точність як інструмент безпеки

Серед низки професій, які існують на Рівненській АЕС, є така, що стосується єдиної
науки, яка регулюється законодавством – метрології. Необхідність спиратися на
Закон у даній сфері пояснюється просто: адже йдеться про єдність вимірювань, що
особливо актуальним є для підприємства, де точність фізичних вимірювань прямопропорційна рівню безпеки експлуатації об’єкта. Напередодні професійного свята, яке
припадає на 20 травня, працівники відділу головного метролога (ВГМ) Рівненської АЕС
поділились специфікою обраного фаху.
Очолює відділ головний
метролог РАЕС Сергій Яцишин, у підпорядкуванні
якого 36 працівників. Діюча
структура підрозділу організована таким чином, що охоплює всі види вимірювань, а

Ваш персонал відкритий у
спілкуванні, відповідав на
всі запитання. Виконано
масштабну модернізацію в
частині радіаційної безпеки. Багато з побаченого ми
збираємося впроваджувати
у себе, зокрема автоматизовані системи, тому будемо
звертатися до вас ще не раз.
До речі, декілька запозичених практик вже діє. Так,
за прикладом РАЕС роботу
комітету ALARA очолив головний інженер ВАЕС – людина, яка веде технічну політику атомної станції, що
дозволило впровадити багато корисних ідей і пропозицій на підприємстві.
Як зазначив координатор
візиту, представник ВАО АЕС

ряд нормативних та технічних документів, головним
з яких є Закон України «Про
метрологію та метрологічну
діяльність».
«На обліку у нас близько
56-ти тисяч засобів вимірювань техніки (ЗВТ). Всі вони
мають свою періодичність
обслуговування, і як правило, 1 раз у рік ми проводимо
метрологічне підтвердження придатності до використання за призначенням
кожної одиниці цих засобів.
Ця процедура здійснюється
по-різному – деякі ЗВТ проходять метрологічне підтвердження в лабораторних умовах, інші – на технологічних
позиціях», – розповідає про
функціональні
обов’язків

свого відділу Сергій Яцишин. І зауважує, що після
проведення всіх необхідних
метрологічних процедур, засоби вимірювань техніки на
Рівненській АЕС вводяться в
роботу з повною відповідністю вимогам нормативної та
технічної документації.
Ті технічні засоби, які використовуються для метрологічного підтвердження придатності інших, повинні бути
надточними. Тому всі вони
відповідно до нормативних
документів проходять калібрування відповідними організаціями, акредитованими
Національним агентством з
акредитації України. Всього
на балансі ВГМ близько 300
одиниць таких засобів вимірювання, в тому числі й еталонних.
Допомагають оперативно
справлятися із професійними
обов’язками й інформаційні технології. Так, спільно зі
службою ІТ РАЕС з 2012 року
розпочалася розробка і впровадження
Автоматизованої

Зліва направо: Олександр КОТЯШ –
керівник групи теплотехнічних
вимірювань, Сергій ЯЦИШИН –
головний метролог, начальник ВГМ
системи метрологічного забезпечення
підприємства
(АСМЗП). Подібним програмним забезпеченням наразі
не може похвалитися жодна
інша АЕС України. В рамках
розширення
функціоналу
АСМЗП з минулого року впроваджено автоматизовані зчитувачі штрих-кодів, які допомагають значно скоротити час
на пошук облікованих ЗВТ та
всієї інформації про них.
Тож час не стоїть на місці

і відділ головного метролога
розвивається як у технічному, так і в професійному плані. В найближчій перспективі – оновлення обладнання
відділу новими, сучасними
еталонами та деякі зміни в
структурі підрозділу, – поділився планами Сергій Яцишин. Бажаємо, щоб все пройшло успішно і вітаємо із
професійним святом!
Олена РОМАНІК
Фото автора

Комісія НАЕК «Енергоатом» оцінює стан ядерної безпеки РАЕС

Цього тижня, 20 – 24 травня, на Рівненській АЕС проводиться планова перевірка поточного стану ядерної безпеки
відповідно до вимог «Правил ядерної безпеки реакторних
установок атомних електростанцій з реакторами з водою
під тиском» та згідно з «Типовою програмою перевірки стану ядерної безпеки атомних станцій».
Така перевірка проводиться один раз на два роки, а її результати направляються до Держатомрегулювання. До складу нинішньої комісії на чолі з директором департаменту відомчого нагляду Компанії Олександром Богуном, входять
представники як департаменту, так і фахівці Хмельницької,
Южно-Української та Рівненської АЕС. Від РАЕС відповідальним за координацію роботи з комісією призначено ЗГІ
з ядерної та радіаційної безпеки Дмитрія Галкіна.
Перевірці підлягають: документація системи ліцензування, виконання умов ліцензії та окремих дозволів на
експлуатацію енергоблоків, експлуатація реакторних установок (РУ), забезпечення безпеки при зберіганні й транспортуванні ядерного палива, ремонт ядерних установок та
обладнання турбінного відділення, управління старінням

елементів і конструкцій енергоблоків, радіаційна безпека,
поводження з РАВ, електротехнічне обладнання, системи
управління, контролю і захисту РУ, підготовка і допуск персоналу до роботи, виконання протиаварійних заходів.
Старший інспектор СВНтаПБ РАЕС Едуард Троцюк, який
працює у складі комісії, перевіряє виконання заходів з підвищення безпеки, модернізації і реконструкції обладнання та систем РУ, важливих для безпеки, а також виконання
приписів державних наглядових органів, актів попередніх
перевірок стану ядерної безпеки.
Як зазначив на установчій нараді головний інженер –
перший заступник генерального директора РАЕС Павло
Ковтонюк, дотримання досягнутого рівня безпеки діючих
енергоблоків та його постійне підвищення є найвищим
пріоритетом для атомників. Планові інспекції допомагають оцінити реальний стан справ з цього напрямку. Результати перевірки будуть враховані, а набутий досвід принесе
користь як для станції, так і для інших АЕС.
Олена ЗУБЕНКО
Фото Надії ТИМОФЄЄНКО
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На порядку денному –

У профкомі

літнє оздоровлення працівників та їхніх дітей
Саме на цьому питанні було зроблено наголос на черговому засіданні профспілкового
активу станції. Як зазначив голова профкому
ВП РАЕС Іван Мельник, оздоровленню працівників підприємства постійно приділяється велика увага. Адже від цього чинника
значною мірою залежить безпечна і надійна
діяльність станції. Активна і наполеглива робота в даному напрямку активно триває ще з
січня ц.р.. Результативно спрацювала комісія
профкому з оздоровлення.
Отже, влітку працівники станції матимуть змогу відпочивати і поправити своє
здоров’я у кращих санаторіях України: «Сонячна долина», «Синяк» (Закарпатська обл.),
у оздоровицях Трускавця – «Молдова», «Аркада», «ДіАнна» (Східниця), «Червона калина» (Рівненська обл.). Особлива увага приділена сімейному відпочинку. Батьки з дітьми
оздоровлюватимуться на базах відпочинку
«Тернопіль» та «Рута» (Одеська обл.) та у Бердянську – «Золотий берег». Цьогоріч додались
ще два пансіонати «Надєжда» й «Івушка», які
розташовані у м. Коблево на Миколаївщині.
Для юних відпочивальників у нинішньому році планується 4 заїзди по 70 дітей у ДОТ
«Blask Sea Camp» (с. Сергіївка Одеської обл.) та

5 заїздів по 50 дітей у ДОТ «Водограй» (с. Чинадієво Закарпатська обл.).
Ці оздоровчі табори полюбились дітям рівненських атомників. Адже розташовані в мальовничих місцях, мають гарну впорядковану територію зі спортивними майданчиками,
хороші умови для проживання, пропонують
збалансоване харчування і, звичайно, цікаві
екскурсії, розваги, спортивні заходи. Тож відпочинок тут запам’ятається на все життя.
Перший заїзд у «Blask Sea Camp» триватиме з 3 до 19 червня, виїзд з м. Вараш 2 червня.
У ДОТ «Водограй» юні відпочивальники з
м. Вараш відправляться 3 червня, заїзд триватиме з 4 до 20 червня. Повна вартість путівок
– 15589 грн у ДОТ «Blask Sea Camp» та 13005
грн. у ДОТ «Водограй». Однак батькам вони
обійдуться в 10% від повної вартості (спільне
рішення № 1995 від 21.01.2019 р. роботодавця
та профкому ППО ДП НАЕК «Енергоатом»). Також слід зазначити, що профком, як і попередніми роками, взяв на себе всі організаційні
клопоти.
В цілому у нинішньому сезоні, як зазначив
Іван Мельник, планується оздоровити 530 дітей.
За оздоровлення працівники станції, неза-

ДОТ « Водограй »

Культура виробництва

« Blask Sea Camp »
лежно від частоти користування путівками,
платитимуть 15% від вартості путівки. Другий член сім’ї (чоловік, дружина) працівника
Компанії при умові спільного відпочинку –
25%.
Право на отримання путівки на оздоровлення, санаторно-курортне лікування та у
дитячі оздоровчі табори з частковою компенсацією вартості, працівник ДП «НАЕК» «Енергоатом» (член Атомпрофспілки), має лише
один раз на рік як на себе, так членів своєї
сім’ї.
Лідія Шмирко

Природна краса – руками людини

День музеїв

контейнерах (так званих касетах),
починаючи від січня, підростають квіти-малюки. Як розповів
нам інженер ЦГО Іван Адамович,
у цьому році озеленювачами цеху
було підготовлено до висадки у
ґрунт близько 17,5 тисяч одиниць
розсади. Серед переліку квітів
більше десятка найменувань:
петунія низькоросла, агератум,
газанія, цинерарія срібляста, портулак, герань, віола, чорнобривці традиційні, сальвія, майорці.
Виростили цьогоріч і новий для
пристанційних квітників вид –
антиррінум (ротики садові).
Догляд за клумбами передбачає щоденний полив (окрім
дощових днів), прополку від

бур’янів, підживлювання міндобривами. Окрім того, до сфери
нагляду бригад з благоустрою
території входить також косіння
газонів, обрізання кущів і формування крон дерев, прибирання
сміття на тротуарах та дорогах у
теплі сезони й очищення від льоду та снігу – взимку.
Щоденна праця приносить
свої плоди: територія навколо
РАЕС доглянута, естетично приваблива. Тож варто подякувати
невтомним працівникам ЦГО і
підтримувати наведений ними
лад: не смітити, не обривати
квітники, не витоптувати газони.

Рослинний світ відповість на це
притаманною йому вдячністю –
красою і затишком.
Олена РОМАНІК
Фото автора

За даними системи АСКРС Рівненської
АЕС на проммайданчику та в зоні спостереження РАЕС за період з 14.05.2019
до 20.05.2019 року радіаційні показники
становили:
– активність газо-аерозольного викиду енергоблоків Рівненської АЕС склала:
ІРГ – 0.154%, ДЖН – 0.048%, йод – 0.001% від
відповідних лімітів викиду;
– активність скиду в річку Стир
становить: по Сs-137 – 0.077%, по Co-60 –
0.119% від відповідних лімітів скиду;
– потужність дози в населених пунктах зони спостереження становила 0.070.16 мкЗв/год, та не перевищувала значень
природного фону.

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:
«ВАО АЕС налічує п’ять регіональних центрів. Який з них найбільш чисельний?».
Отже, правильна відповідь: найчисельнішим з регіональних центрів ВАО АЕС є
Паризький центр. Він об’єднує 38 організацій, близько 70 енергоблоків в Аргентині,
Бельгії, Бразилії, Китаї, Фінляндії, Франції,
Німеччині, Нідерландах, Словенії, Іспанії,
Швеції, Швейцарії та Великобританії.
Першим правильно на запитання відповів майстер дільниці спеціальних та ремонтних робіт ЦРЗС ЕРП Геннадій Назарець. Вітаємо!
Отже, протягом місяця ми поставили
п’ять запитань. Ось повний перелік переможців вікторини: Роман Голопапа, інженер
ВЯБ, Дмитро Коваль, старший майстер ЕЦ,
Вадим Лосінець, інженер СНРтаПЕ, Роман
Волчко, економіст ДУ та Геннадій Назарець,
майстер ЦРЗС ЕРП. Всі переможці отримають пам’ятні сувеніри від представника ВАО
АЕС-МЦ на РАЕС Анатолія Васильчука.

Дев’ятикласники ЗОШ № 5 провели «ніч у музеї» РАЕС

Напередодні щорічного свята – Міжнародного дня музеїв, яке відзначається 18 травня, до інформаційного центру
УІтаЗГ РАЕС завітала група старшокласників ЗОШ №5 аби
долучитися до міжнародної акції «Ніч у музеї».
Всі учні – активні учасники
шкільної команди «Промінь
майбутнього» були у захваті
провести «ніч у музеї» саме у
такий спосіб – при світлі ліхтариків своїх мобільних телефонів. У кожній залі з числа
дев'ятикласників
обирався
свій екскурсовод, який мав
змогу продемонструвати власні знання щодо історії РАЕС та
міста Вараш. А у разі, коли виникали заминки, розповіді дітей професійно доповнювала
начальник прес-центру Вікторія Леонова.
Неперевершеним у ролі

Станом на 8 годину 22 травня у роботі перебувають усі чотири енергоблоки
Рівненської АЕС з сумарним навантаженням 2750 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків
та персоналу немає.
За минулу добу енергоблоками РАЕС
вироблено 66,2 млн кВт год електроенергії, з початку місяця – 1 млрд 381,8
млн кВт год електроенергії та з початку
року – 8 млрд 348,7 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.

За даними АСКРС

Затишна, доглянута територія – запорука естетичного задоволення, яке є невід’ємною частиною сучасної концепції культури
виробництва. Рівненська АЕС у цьому плані ніколи «не пасла задніх», а тому, йдучи на роботу чи повертаючись після трудового
дня додому, працівники станції завжди мають змогу милуватися
естетичним ландшафтом. Головною окрасою останнього безумовно є зелені насадження та клумби, опікується якими впродовж цілого року цех господарського обслуговування РАЕС.
Найяскравіше буяння зелені та
квітів припадає, звісно ж, на весняно-літній період. Як тільки сонечко починає дарувати достатньо
тепла землі, розквітають на клумбах біля будівель РАЕС перші весняні квіти: нарциси і тюльпани.
А згодом, десь у квітні-травні розпочинається пора активного висаджування у ґрунт решти квітів,
що радуватимуть наше око своїм
різнобарв’ям аж до пізньої осені.
Вже понад чотири роки працівники цеху господарського обслуговування (ЦГО) самостійно
вирощують розсаду для майбутніх квітників. Для цього вони облаштували теплицю на базі столярного цеху, де у спеціальних

На блоках РАЕС

екскурсовода у етно-кімнаті
став Андрій Градюк. Хлопець
має серйозний намір навчатися у професійно-технічному
училищі РАЕС і, за прикладом
старшого брата, працювати на
станції слюсарем з ремонту
турбінного устаткування.
– Побачити експозиції музею вдень – це якось звично й
буденно, – поділився враженнями Андрій. – А ось у темноті, лише при світлі наших ліхтариків – загадково. До речі,
під час віртуальної екскурсії
по РАЕС приємно і несподівано для себе побачив у кадрі

свого хресного.
– Це була незвичайна й
вражаюча «ніч у музеї», – погодився з однокласником
Богдан Хлібович. – На мою
думку, родзинкою музею є етно-кімната з її стародавніми

артефактами села Вараш. Також круто й дуже пізнавально
було віртуально побувати на
всіх українських АЕС за допомогою спеціальних окулярів.
Обов'язково порекомендую
друзям побувати тут й сам

прийду ще раз.
За словами соціального педагога ЗОШ №5 Анни Марангос-Гадади, такі креативні заходи надзвичайно цікаві для
старшокласників, адже дають
можливість у незвичній фор-

мі ознайомитися з історією не
тільки РАЕС, а й інших атомних електростанцій України,
які є частиною світового мирного атома.
Олена ЗУБЕНКО
Фото Юлії КУЛАЄВОЇ
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Благодійний

Знай наших

фестиваль спорту переможці конкурсу КВН
ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», Первинна
профспілкова організація ВП РАЕС, Організація молоді ППО
ВП РАЕС, ВП ГО «Українське ядерне товариство» в Рівненській області ініціюють проведення Першого Благодійного
фестивалю спорту у м. Вараш до Дня захисту дітей.
Організатори мають на меті об’єднати учасників для збору коштів для отримувачів послуг КЗ «Центр реабілітації».
У програмі: дитячі змагання на велобігах, самокатах, забіги. Дорослі та дитячі забіги на 1 км та 5 км. Скандинавська
ходьба. Заїзд на роликових ковзанах для дітей і дорослих.
Традиційний велопробіг Вараш - РОК «Біле озеро», де всі
учасники скуштують традиційну рибну юшку.
Благодійний внесок від 50 грн.
Приєднуйтесь до гарної ініціативи. Чекаємо вас у неділю,
2 червня, на центральному вході до стадіону «Ізотоп».
Стартове містечко почне працювати вже з 8-ї ранку. Детальнішу інформацію шукайте на сторінці Організації молоді ППО ВП РАЕС у мережі Фейсбук @omrnpp. А також за телефонами: 068 5943871 (Євгеній), 096 7777960 (Олександр).

Черпака

майстра виробничого навчання.
праці,
Зичимо невичерпної енергії у
уччя. Неопол
благ
й
у
обут
добр
,
утків
здоб
ь рідні
хай вас підтримують та надихают
колеги,
люди, розуміють та допомагають
збагачує
розділяють дозвілля – друзі, а доля
радістю
життєвою мудрістю, натхненням та
я.
денн
сього
Нехай будуть з вами здоров'я та сила,
Нехай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали ви втоми!
Нехай мир і злагода будуть у домі!
З повагою, колектив ПТУ

Склад нашої команди: Роман Микитів (ЦРТР ЕРП), Дмитро Киричик
(ЦТАВ), Анатолій Ляшок (СКМ), Андрій Скоклюк (ЦРБ), Олександр Перчиць (ЦДтаРАВ), Давид Ейвазов (ЦРТУ
ЕРП) та капітан команди Тетяна Батейко (ЦДтаРАВ).
Це найбільший успіх «Перлів з
Полісся» за останнє десятиліття. Минулого року наша команда була срібним призером.
Іванна Ковб
Фото Надії СКОКЛЮК

Ще двома своїми вихованками
може пишатися Олександр. По завершенні літнього Чемпіонату Рівненської області з плавання серед юнаків, який проходив у Рівному 16-18
травня, чудові результати показали
Поліна Савчук і Софія Горова. Перша
з дівчат посіла 3 перших і 1 третє місце, друга – має в арсеналі 1 срібло і
2 бронзи. Окрім того, Поліна Савчук
встановила особистий рекорд на дистанції 100 метрів вільним стилем (час
– 1.08.41 хв.).
Олена РОМАНІК

Теніс тренує не лише тіло, а й розум
Рівненська АЕС запрошує охочих на корти спорткомплексу «Ізотоп»

Щороку в травні до Дня Перемоги на кортах спорткомплексу
«Ізотоп» за підтримки первинної профспілкової організації підприємства проходить Кубок Рівненської АЕС з тенісу. Цей красивий вид
спорту активно розвивається у нашому місті. Рівненська атомна
станція створює та підтримує для цього всі необхідні умови.

Наша енергія— наше майбутнє

ь

прибиральника побутових приміщен
Артура Федоровича,

На відкритому Чемпіонаті Закарпатської області з плавання «Сакура»
серед спортсменів з інвалідністю,
який проходив 11-12 травня в місті
Ужгород, вихованець КДЮСШ РАЕС
Матвій Макаров (S8) виграв 3 золоті медалі. П’ятнадцятирічний юнак
взяв участь у змаганнях у складі
збірної нашої області і вже не вперше зумів гідно відстояти спортивну
честь міста-супутника Рівненської
АЕС. Тренує хлопця старший тренервикладач секції плавання КДЮСШ
Олександр Савчук.

безпеки, та мешканець Вараша Антон Охремчук. Тут боротьба була
такою ж напруженою, розіграші
дуже цікавими та захопливими.
Переміг Антон Охремчук з рахунком 8:3. «Я уже більш ніж 10 років
працюю на РАЕС і завжди із задоволенням беру участь в турнірі,
– прокоментував Іван Ширяєв. –

E-mail: gazeta@rnpp.atom.gov.ua;
gazetarnpp@ukr.net

Якимчука Олексанра Васильовича,

Ващеню Надію Лавринівну,

Чергові перемоги
вихованців КДЮСШ

Цього року учасниками турніру
стали не лише працівники РАЕС, а
й запрошені тенісисти з Вараша та
Луцька. Всього 10 гравців. Як розповів голова Організації молоді ППО
ВП РАЕС, працівник турбінного
цеху №1 Євгеній Бураков, це було
зроблено для того, аби працівники
станції підвищували свою майстерність, вдосконалювалися у грі.
Сам Євгеній неодноразово брав
участь у цих змаганнях та ставав
переможцем. Цьогоріч на шляху
до фіналу він у напруженому та
дещо нервовому, але при цьому
надзвичайно видовищному півфінальному поєдинку переміг з рахунком 8:5 Володимира Морозова
з Луцька. «Володимир дуже сильний тенісист. Він продемонстрував класну гру. І я дуже задоволений, що мені вдалося перемогти»,
– сказав Євгеній Бураков.
У другому півфіналі зустрічались минулорічний чемпіон Іван
Ширяєв, інженер служби аналізу

Щиро вітаємо ювілярів
професійно-технічного училища
керівника гуртка

Команда Організації молоді ППО
ВП РАЕС «Перли з Полісся» зайняла
перше місце у XIV конкурсі КВН (клуб
веселих та найкмітливіших) Організації молоді Атомпрофспілки.
Конкурс пройшов 18 травня у
місті Кропивницькому. Його учасниками, окрім «Перлів», стали ще п’ять
команд: «Энергодарские борзые» (ОМ
ЗАЕС+ОМ АЕМ), «Ремонту не подлежит» (ОМ ЮООП), «ТушитЄ свЄт» (ОМ
ЧАЕС), «Дети фізрука» (ОМ СООП),
«FerroStyle» (ПМГУ).

Спорт

Вітаємо!

«Перли з Полісся» –

Рівень тенісистів зростає, а разом
з ним і конкуренція. Це радує». В
результаті Іван посів третє місце.
Ну а за перемогу у фінальному
матчі змагались Євгеній Бураков
та Антон Охремчук. У двох виснажливих сетах перемогу вперше на цьому турнірі здобув Антон
Охремчук: 6:4, 7:5. Євгеній Бураков став другим.
Усі призери нагороджені дипломами та грошовими преміями
від профкому РАЕС. Переможець
отримав пам’ятний кубок.
«Приємно, що теніс у нашому

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

Використання наших
публікацій – тільки
за погодженням з
редакцією.

місті розвивається, а до участі в
турнірах долучаються нові учасники», – підкреслює голова первинної профспілкової організації
РАЕС Іван Мельник.
«Насправді тенісом у нашому
місті захоплюється значно більше
людей, в тому числі і представниці прекрасної статі, – каже голова
ОМ ППО РАЕС Євгеній Бураков. –
Запрошуємо всіх охочих на корти
спорткомплексу «Ізотоп». Ми залюбки приймемо у свою секцію
нових людей, розкажемо, покажемо, допоможемо зробити перші
кроки в тенісі».
«Теніс допомагає тримати себе
у формі, розвиває координацію
рухів, концентрацію уваги, стратегічне мислення», – зазначає інженер САБ Іван Ширяєв.
Ну і наостанок трохи цікавої інформації. При спорткомплексі ВП
РАЕС діє дитяча секція тенісу. Тренер – Вадим Міткевич. Контактний
телефон: 0671824742.
А вже невдовзі – 20-21 липня –
на кортах спорткомплексу «Ізотоп»
відбудеться 4-та Відкрита першість
РАЕС з тенісу «РАЕС OPEN».
Іванна КОВБ
Фото автора

Колектив ЦГО щиро вітає з днем народження відповідальну і добросовісну
працівницю, доброзичливу людину, яка
завжди вислухає і допоможе, чарівну
жінку, голову цехового комітету

ВОЛИНЕЦЬ Оксану Сергіївну.

Прийміть від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!
Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.
Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля Вам радість завжди дарувала!

м
Колектив СКМ щиро вітає з 60-річни
ину,
люд
дну
поря
гу,
коле
о
ювілеєм свог
професіонала з великої літери, наяду
ставника, дефектоскопіста 6-го розр
а.
ович
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ШТИНЯ Володим
й
Сердечно бажаємо Вам, шановни
неви
,
ов’я
здор
ого
імениннику, міцн
о занног
роди
аги,
насн
гії,
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Роки портретами висять.
Роки життєві й виробничі:
Та що для вас ці 60!
Всього лише по 20 тричі.
І хай щороку Вас втіша
Грай солов’їний і лелечий!
Хай сонцем повниться душа,
Бо 60 – це ще не вечір!

Афіша Палацу культури
З 20 травня – виставка творчих робіт
Любові Ципан в рамках мистецького проекту Палацу культури «Арт-галерея» митців-аматорів ВП РАЕС і міста Вараш.
Віконний фасад ПК.
До 31 травня – звітна виставка творчих робіт
гуртківців Палацу культури.
Фойє І поверху.
1 червня о 18 годині – вистава «Космічний
урок» театрального гуртка Палацу культури
«Вертеп» (кер. Сергій Онуфрійчук).
Велика зала. Ціна квитка – 30грн.
2 червня – святкові заходи з нагоди Дня захисту дітей. Прилегла територія Палацу культури.
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