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Наша місія: Ми створюємо безпечну і доступну енергію майбутнього

▶ Розвиток енергетики

Президент України Петро Порошенко
підписав Указ про підтримку розвитку ядерної енергетики

Указ Президента щодо підтримки атомної галузі
є унікальним з точки зору охопленої ним кількості
питань, кожне з яких є невідкладним та надважливим.
За результатами наради з питань
розвитку атомної енергетики, яка
відбулася 18 березня на Хмельницькій АЕС під головуванням Президента України Петра Порошенка,
Главою держави підписано Указ
«Про заходи з підтримки розвитку
ядерної енергетики та підвищення
рівня безпеки у сфері використання ядерної енергії». Названий Указ
є вкрай важливим для вирішення цілої низки нагальних питань
функціонування ядерно-енергетичної галузі.

Місцевим громадам не
лише повернуть субвенції,
але й збільшать
Нарада на ХАЕС стала чудовим
прикладом конструктивного та відвертого діалогу влади та атомників
за найболючішими проблемами галузі. Оперативність та якість реакції
з боку Президента за її підсумками
доводить, що перше враження є цілком правильним – Петро Порошенко не лише вислухав атомників, але
й почув їх. Охоплюючи практично усі напрями розвитку ядерної
енергетики, Указ Президента виходить за рамки суто енергетичних
завдань, надаючи пріоритетного
значення соціально-економічним
аспектам розвитку регіонів, у яких
присутні об’єкти атомної енергетики. Саме з них пропонуємо розпочати огляд цього правового акту.
Президент України доручив
Кабінету Міністрів України у двомісячний термін внести зміни до
Бюджетного кодексу України щодо
віднесення коштів від збору на соціально-економічну компенсацію
ризику населення, яке проживає
на території зон спостереження
атомних електростанцій, до джерел
формування спеціального фонду
Державного бюджету України для
забезпечення гарантованого спрямування таких коштів у вигляді
субвенції відповідним місцевим
бюджетам. Також Указ передбачає
протягом двох місяців внесення
змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019
рік» щодо збільшення розміру субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної
компенсації ризику населення, яке
проживає на території зон спостереження АЕС.
Кожен, хто цікавиться атомною
енергетикою України, зрозуміє наскільки важливою для подальшого
розвитку цієї генерації є турбота саме про громади зон спостереження АЕС. Люди мають чітко
усвідомлювати, що близькість АЕС
– це гарантія високих соціальних
стандартів для кожного місцевого
мешканця. Ті, хто живе поблизу
сучасних українських АЕС, чудово
знає, що це цілком безпечні для навколишнього середовища об’єкти,
але додатковий імпульс зростанню
якості життя в зонах спостереження АЕС є запорукою збереження
атомної генерації у подальшому,

шляхом будівництва нових генеруючих потужностей.
Питанням,
яке
нерозривно
пов’язане з новим будівництвом в
атомній генерації, є і гарантії щодо
фінансового забезпечення процесу
виведення з експлуатації атомних
енергоблоків. Саме тому в Указі є
пункт про вдосконалення механізму захисту коштів фінансового
резерву для зняття з експлуатації
атомних блоків. Захист від інфляційних процесів коштів фонду
зняття з експлуатації, в який Енергоатом щороку справно перераховує кошти, дозволить вирішити
питання загрози нестачі грошей у
цьому фонді, яке постійно ставить
екологічна громадськість як аргумент проти нового будівництва в
атомній енергетиці. Наразі, завдяки
увазі Президента, цю проблему, яку
Енергоатом підіймає з 2006 року,
буде знято з порядку денного.

Захистити кошти, призначені для поводження з РАВ
НАЕК «Енергоатом» у своєму
прагненні до постійного вдосконалення виробничих процесів, які
пов’язані з мінімізацією впливу на
навколишнє середовище, величезну увагу приділяє безпечному поводженню з радіоактивними відходами (РАВ). Отримавши інформацію
щодо проблемних питань у цій сфері, Президент своїм Указом доручив
забезпечити цільове використання
коштів, призначених для фінансування Загальнодержавної програми поводження з РАВ. Як відомо, з
метою фінансування заходів, визначених згаданою програмою, у 2008
році було створено Державний
Фонд поводження з РАВ. У 2009 році
затверджено Порядок використання коштів Державного фонду РАВ, у
якому зазначено, що кошти Фонду
спрямовуються на виконання завдань Загальнодержавної програми
та мають накопичуватись в рамках
спецфонду Держбюджету.
З того періоду Енергоатом докладав усіх можливих та неможливих
зусиль, аби Уряд, по-перше, захистив кошти Фонду від знецінювання
і, по-друге, забезпечував цільове
використання коштів цього Фонду.
Адже чинним Порядком використання коштів Державного фонду
поводження з РАВ, головним розпорядником якого визначено Державне агентство України з управління
зоною відчуження, передбачені
загальні напрями робіт щодо поводження з РАВ без визначення
пріоритетів, вартості та строків виконання конкретних заходів. Як
наслідок, незважаючи на те, що ДП
«НАЕК «Енергоатом» є основним
наповнювачем Фонду РАВ, досі не
збудовані на комплексі «Вектор» інженерні споруди для захоронення
експлуатаційних РАВ АЕС та сховища для зберігання РАВ від переробки ВЯП АЕС, що не дозволяє передавати РАВ у власність держави на
захоронення, збільшує обсяги РАВ і
створює дефіцит вільних ємностей

для зберігання радіоактивних відходів на АЕС.
З метою розв’язання цієї проблеми в Указі Президента Уряду доручено «забезпечити підвищення
ефективності управління державними підприємствами, установами
та організаціями, що здійснюють
діяльність у сфері поводження з
радіоактивними відходами», а також вжити заходів щодо забезпечення належного та повного фінансування будівництва сховищ
та інфраструктури, необхідної для
розміщення для довгострокового
зберігання з наступним захороненням осклованих високоактивних
радіоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного
палива та інших радіоактивних відходів атомних електростанцій.

Забезпечити майбутнє
галузі
Доручення Кабміну вжити заходів, спрямованих на всебічну
підтримку та реалізацію проекту
«Енергетичний міст «Україна – Європейський Союз», яке передбачає
Указ Президента, є відображенням
стратегічного бачення розвитку вітчизняної енергетики. Адже реалізація проекту Енергетичного мосту
не лише забезпечить збільшення
експорту електроенергії з нашої
України, але й дозволить залучити
кошти на добудову третього та четвертого енергоблоків ХАЕС. Енергоміст може стати великим кроком
на шляху інтеграції об’єднаної
енергосистеми України до європейської мережі ENTSO-E. Водночас
даний проект є дуже складним з
геополітичної точки зору, і потужна державна підтримка йому вкрай
необхідна. «Це відповідає нашим
стратегічним інтересам і баченню
майбутнього розвитку енергетики,
а також інтересам енергетичної безпеки наших партнерів – країн ЄС»,
– зауважив Президент України під
час наради 18 березня.
У ході наради Глава держави
підтримав ініціативу Енергоатома
щодо впровадження в Україні технології малих модульних реакторів. Відповідно, в Указі Президента

окремим пунктом зазначено про
необхідність сприяння впровадженню використання на атомних
електростанціях сучасних технологій з високим ступенем надійності
і безпеки (малих модульних реакторів), та забезпечення виробництва
на вітчизняних підприємствах обладнання, необхідного для використання таких технологій.
Для цього вже зроблені перші
кроки – у 2018 році Енергоатом підписав з американською компанією
Holtec International Меморандум
щодо співпраці у використанні малих модульних реакторів SMR-160
в Україні. «Здійснення такого проекту означатиме вихід на якісно
новий рівень можливостей, створення тисяч нових робочих місць
і головне – дасть поштовх стрімкому технологічному розвитку нашої
країни», – наголосив Глава держави
під час наради.
Варто відзначити, що Указ Президента від 4 квітня цього року щодо
підтримки розвитку атомної галузі
є унікальним з точки зору охопленої ним кількості питань, кожне з
яких заслуговує на окрему розмову.
Зокрема, Указом передбачено не-

відкладно забезпечити створення
власного виробництва ядерного
палива для вітчизняних атомних
електростанцій.
Звісно ж, Указ не оминув увагою питання підвищення безпеки
АЕС. Уряду доручено забезпечити
вдосконалення системи безпеки
атомних електростанцій, узгодженої із заходами фізичного захисту
ядерних установок, підвищення захисту та надійності енергоблоків з
урахуванням загроз енергетичній
безпеці. Адже безпека, як відомо,
найголовніший пріоритет в роботі
атомної енергетики.
Загалом, підписаний Президентом України Указ має великий
потенціал для забезпечення впевненого руху вперед ядерно-енергетичного
комплексу
України.
Водночас очевидно, що виконання
масштабних заходів, передбачених
Указом, потребує в першу чергу злагодженої командної роботи від усіх
відповідальних сторін. Врахувавши
усі озвучені проблеми представників галузі, Президент України
продемонстрував атомникам свою
небайдужість до проблем атомної
генерації.

Культура безпеки

Рівненська АЕС – краща в Компанії
9-10 квітня у Києві проходила IX Міжнародна науковопрактична конференція з культури безпеки на АЕС. Вдруге поспіль Рівненська АЕС визнана кращою з культури безпеки в НАЕК «Енергоатом».
Основною метою конференції
з культури безпеки є обговорення
питань, пов’язаних із впровадженням і вдосконаленням принципів
культури безпеки під час експлуатації енергоблоків атомних електростанцій, оцінка поточного рівня
культури безпеки на АЕС, підбиття
підсумків діяльності з розвитку
культури безпеки на АЕС.
У конференції взяли участь понад 180 представників галузі: НАЕК
«Енергоатом», представники АЕС
України, Міністерства палива та
енергетики України, Державної

інспекції ядерного регулювання
України, ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та
радіаційної безпеки», київського науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту
«Енергопроект», науково-дослідних
і проектно-конструкторських організацій з Європи та України, представники атомної галузі з Болгарії,
Чехії, Угорщини, Словаччини, Росії, Іспанії, Франції та інших країн.
Детальніше про підсумки конференції читайте у наступному випуску «Енергії»
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Професійне навчання, підтримання кваліфікації персоналу –
вагомий чинник підвищення культури безпеки

Якісна підготовка персоналу – важливий напрямок у роботі АЕС. Адже саме персонал є одним з
вирішальних чинників забезпечення надійної і безпечної експлуатації станції. Професійна підготовка, підримання кваліфікації персоналу, якісне навчання – ці функції на Рівненській АЕС покладені на
навчально-тренувальний центр. Для цього в НТЦ є належна матеріально-технічна база, працює
колектив професіоналів.
Як удосконалюється процес навчання та професійної підготовки персоналу, як при цьому формується прихильність принципам культури безпеки, які нові проекти, системи передбачається
реалізувати вже в нинішньому році, про амбітні плани колективу НТЦ – про все це в інтерв’ю з
начальником навчально-тренувального центру ВП РАЕС Юрієм ЄлісЄєвим.

Юрій ЄЛІСЄЄВ,
начальник НТЦ
– Підготовка підтримання
кваліфікації персоналу, навчання
– важлива складова забезпечення
безпечної роботи РАЕС. Як саме
під час навчального процесу формується культура безпеки у працівників?
– Досвід експлуатації атомних
станцій показує, що причини виникнення аварій та інцидентів так
чи інакше пов'язані з поведінкою
людей (людським чинником), а
саме – з їх ставленням до проблем
безпеки. Тому у центрі уваги керівництва АЕС беребувають, в першу
чергу, людські ресурси, стиль та
методи управління, соціально-психологічний клімат у виробничих
колективах. До процесу формування культури безпеки залучено весь
персонал, починаючи з вищого адміністративного рівня. Особлива
увага приділяється формуванню
особистої відповідальності та прихильності культурі безпеки всіх, чия
діяльність впливає на безпеку АЕС.
Політика станцій спрямована на те,
щоб персонал критично ставився
до своїх дій і не мирився з недбалістю в питаннях безпеки. Важливою
складовою розвитку культури безпеки є навчання персоналу.
Програми підготовки персоналу містять розділи з культури безпеки. Розроблено ряд навчальнометодичних матеріалів з культури
безпеки. За їх допомогою ведеться
навчання різних категорій працівників. Обов'язкове навчання з культури безпеки проходить і щойно
прийнятий персонал.

День ОП

– НТЦ при РАЕС діє вже більше
30 років. Як за цей час удосконалювався процес професійної підготовки, підтримання кваліфікації
персоналу? Які нові програми, методики застосовуються при цьому?
– Усвідомлюючи важливість
культури безпеки, НТЦ впродовж
багатьох років веде цілеспрямовану
роботу щодо її формування у молодих працівників та вдосконалення
у досвідчених. Ця діяльність спрямована на створення атмосфери
прихильності персоналу цілям безпеки, його особистої відповідальності та дотримання принципів
культури безпеки.
За підсумками роботи комісії ДП
«НАЕК «Енергоатом» у складі 13-ти
експертів Компанії та досвідчених
фахівців її відокремлених підрозділів за напрямком культура безпеки на Рівненській АЕС, директор
департаменту нагляду за безпекою

– Навчально-тренувальний центр
на Рівненській АЕС відомий як потужний генератор ідей. Розкажіть, які нові цікаві проекти передбачається задіяти у 2019 році,
в тому числі і для удосконалення
культури безпеки на станції?
– З метою впровадження передового світового досвіду у ВП РАЕС з
2012 року активно проводяться роботи з реалізації автоматизованої
системи управління навчальним
процесом, системи дистанційного
та модульного навчання персоналу.
Роботи в цьому напрямку будуть
продовжені і в цьому році.
Підготовка оперативного персоналу на повномасштабних тренажерах є однією із складових безпечної
роботи ВП РАЕС. НТЦ оснащений
двома повномасштабними тренажерами ПМТ-440 (енергоблокпрототип №2) та ПМТ-1000 (енергоблок-прототип №3). Постійно
проводяться випробування і пере-

Учасники наради з питань модернізації БЩУ ПМТ-1000
НАЕК «Енергоатом» Олександр Богун зазначив, що не вперше, перевіряючі Компанії відзначають нові
позитивні практики Рівненської
АЕС, які у подальшому пропонуються для інших відокремлених
підрозділів. Наразі серед них – автоматизована система управління
документацією, а також програма
підвищення кваліфікації персоналу, перевірка знань керівників та
спеціалістів за напрямком «Досвід
експлуатації», систематичні заняття для керівників на тему «Менеджмент якості», застосування в
навчальних процесах макет-тренажерів та інші не менш цікаві та важливі практики.

вірки та виконуються модернізації
з метою підтримання відповідності
повномасштабних тренажерів, їх
поточної конфігурації енергоблокам-прототипам, вимогам нормативної і технічної документації.
Для реалізації практичної підготовки ремонтного персоналу в
навчально-тренувальному
центрі
експлуатуються 9 макет-тренажерів:
макет-тренажер КРП-6/0,4кВ; макеттренажер технологічних трубопроводів і ущільнення фланців ТК і ЕВ;
макет-тренажер системи управління машиною перевантажувальною
СУМП-1000-МВ для ВВЕР-1000; макет-тренажер зварника МДТС-05М;
макет-тренажер по управлінню елек-

Робочі моменти навчального процесу
троприводами запірної і регулювальної арматури; макет-тренажер
для перевірки щільності фланцевих
з’єднань і арматури; макет-тренажер
по притиранню та доводці посадочних місць корпусів арматури; макет-тренажер для технічного обслуговування і ремонту асинхронних
електродвигунів;
макет-тренажер
для відпрацювання навиків по заміні
та ремонту насосу гідравлічного підйому ротора ТГ-5 введено в експлуатацію в грудні 2018 р.
У 2019 році планується розпочати роботи із створення макет-тренажера з технічного обслуговування і
ремонту опорно-упорних підшипників парових турбін та електроагрегатів. Плановий термін введення в експлуатацію – травень 2020 р.
Цього року будуть продовжені
роботи з удосконалення та розвитку інформаційних систем НТЦ, а
саме: системи дистанційного навчання СДН «Web-АСПЕКТ», «Бази
знань РАЕС», Web-порталу НТЦ, автоматизованої системи контролю
навчальним процесом (АС КНП), автоматизованої системи управління
документацією (АСУД)
Продовжиться будівництво реабілітаційно-оздоровчого
центру.
Введення об’єкта в експлуатацію
планується у 2019 р.
Планується проектування будівництва майстерень з архівом та
протирадіаційного укриття навчально-тренувального центру на Рівненській АЕС (розробка проекту та робочої документації (коригування).
Для удосконалення культури
безпеки планується розробка макет-тренажера для відпрацювання
принципу STAR.
– Як на Вашу думку корпоративні цінності Компанії впливають на формування культури безпеки у працівників?
– Для встановлення принципів
етики і правил поведінки праців-

Запорука успішної роботи –

чистота і порядок у всіх процесах виробничої діяльності
Такий акцент зробив генеральний директор РАЕС
Павло Павлишин на підсумковому засіданні Дня охорони праці, який проведено
у структурних підрозділах
РАЕС третього квітня.
Відповідно до визначеної тематики перевіркою було охоплено
правильність оформлення нарядів,
достатність вказаних у них заходів з
безпеки, забезпечення робочих місць
інструкціями з охорони праці, робочими інструкціями з експлуатації обладнання, своєчасне внесення змін
та ознайомлення з ними персоналу.
Члени комісії звертали увагу на встановлення в приміщеннях та на території атомної електростанції попереджувальних плакатів і знаків безпеки
з ОП при виконанні робіт, стан майданчиків та огороджень, проходів,

проїздів та достатність їх освітлення.
Перевірялась ефективність роботи
вентиляційних систем та кондиціювання повітря в приміщеннях тощо.
Як зазначила на засіданні Дня ОП
заступник начальника служби охорони праці – начальник відділу охорони праці Любов Лукінська, за звітний період інспекторським складом
здійснено 203 обходи, під час яких
виявлено 381 порушення, перевірено 548 нарядів та 188 розпоряджень,
виявлено 37 порушень в нарядній
системі, призупинено виконання 7
робіт, видано 8 приписів. Також було
проведено комплексну перевірку стану охорони праці у цеху зварювання і
складено перелік заходів для усунення виявлених зауважень.
За повідомленням головного інспектора РАЕС Юрія Павлова, бюджет
2019 року на фінансування заходів з
охорони праці становить 73 мільйони
гривень. Додатково, після ухвалення
фінплану, на комплексні заходи пла-

нується виділити ще 9 мільйонів гривень.
Заслухавши звіти керівників за
напрямками, Павло Павлишин зробив наголос на посиленні контролю
керівників за чистотою і порядком у
всіх процесах виробничої діяльності, що, на переконання генерального директора, є запорукою успішної
роботи. Керівники не лише повинні
контролювати дотримання чистоти
на робочих місцях персоналу та підрядників, але й, що головне, бути взірцем для підлеглих.
Генеральний директор також дав
серйозне зауваження і вказав на покращення якості приготування страв та обслуговування персоналу у їдальнях.
Підсумовуючи засідання, Павло
Павлишин ще раз наголосив: «Сьогодні ми вийшли на такий рівень, коли
у змозі змінити станцію на краще й
утримувати її у належному цивілізованому стані».
Олена ЗУБЕНКО

ників, якими вони мають керуватися при виконанні своїх службових
обов’язків, в Компанії був розроблений Кодекс корпоративної етики
ДП «НАЕК «Енергоатом».
Метою Кодексу є закріплення
корпоративних цінностей Компанії, норм і правил поведінки
працівників для встановлення безумовного пріоритету безпеки на
АЕС, забезпечення усвідомлення
працівниками своєї ролі в досягненні стратегічних цілей Компанії.
В переліку корпоративних цінностей Компанії на перших місцях
стоять: забезпечення безумовного
пріоритету безпеки при виконанні
виробничих завдань працівниками
Компанії та підвищення показників культури безпеки на всіх рівнях
Дирекції та ВП Компанії.
Отже, важливість цього напрямку усвідомлюється Дирекцією Компанії та цілеспрямовано
підтримується, що безумовно позитивно впливає на формування
культури безпеки у всіх працівників РАЕС.
– Як би Ви охарактеризували
команду НТЦ?
– Колектив НТЦ – цілеспрямована, відповідальна, творча і професійна команда, якій під силу найскладніші завдання. Ми постійно
розвиваємося, вдосконалюємося,
знаходимо і втілюємо в життя нові
підходи і цікаві рішення. Багато
передових ідей, народжених у нашому колективі, впроваджуються
на станції і в Компанії в цілому.
Сьогодні НТЦ – це дуже потужний
колектив: за складом, за професійним рівнем, за своїми традиціями і
можливостями. Колектив, якому до
снаги будь-які завдання, який ніколи не зупиняється на досягнутому і
постійно йде вперед.
– Дякую за інтерв’ю
Лідія Шмирко
Фото Руслана Слободенюка

День безпеки на РАЕС
Підсумкове засідання «Дня
безпеки» за результатами роботи
РАЕС у першому кварталі 2019
року відбулось під головуванням головного інженера – першого заступника генерального
директора Павла Ковтонюка. Також було підбито підсумки стану
ядерної безпеки за минулий рік.
Проведенню засідання передувала перевірка стану ядерної,
радіаційної та технічної безпеки, яка здійснювалась шляхом
проведення обходів, оглядів,
інспектування документації, та
перевірка організаційно-технічних заходів з безпеки, запланованих на минулому засіданні
«Дня безпеки».
Під час засідання розглянуто стан енергоблоків атомної
станції стосовно виробничих
показників в інформаційній
системі поточного рівня безпеки (ІСПРБ), рейтинг стану енергоблоків станції щодо рейтингу
ВАО АЕС, згідно з яким, як за-

значалось, енергоблоки №1,2,4
РАЕС продовжують посідати лідируючі позиції, а енергоблок
№3 вийшов у медіанну область,
покращивши свої показники.
Також було обговорено питання радіаційного захисту
персоналу, стану безпеки приміщень систем безпеки реакторного відділення у ремонтний період, питання відхилень
від нормативної документації з
ядерної та радіаційної безпеки.
Варто відзначити, що із запланованих 19 заходів ядерної, радіаційної та технічної безпеки,
виконано 17, два знаходяться у
графіку – це внесення змін в технологічні регламенти безпечної
експлуатації та закупівля ЗІП до
системи автоматичного хімконтролю першого та другого контурів. Для посилення контролю за
виконанням цих заходів їх внесено до переліку заходів Акта з
ядерної безпеки.
Олена ЗУБЕНКО
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Проста арифметика:

щоб максимально заробляти, потрібно максимально
виробляти й відпускати електроенергію
На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС у квітні 2017 року парламентаріями прийнятий Закон
«Про ринок електричної енергії», який набрав чинності у червні цього ж року. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електричної енергії, регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом,
купівлею-продажем, постачанням електричної енергії

Готовність РАЕС до роботи
на ринку електроенергії
На виконання вимог Закону
України у ДП «НАЕК «Енергоатом»
створено відокремлений підрозділ
«Енергоатом-Трейдинг» (ВП ЕАТ),
а на Рівненській АЕС сформовано
відділ збуту. Предметом діяльності
цих структур є здійснення купівлі-продажу електроенергії, організація та участь у пов’язаних з цим
взаємовідносинах на ринку електричної енергії.
За словами начальника відділу
збуту Олександра Адамовича, на
сьогодні Рівненською АЕС укладено договори з трьома операторами
системи розподілу, які надають послуги з транспортування електроенергії до об’єктів атомної станції
– ПрАТ «Волиньобленерго», ПрАТ
«Рівнеобленерго», комунальне підприємство «Міські електричні мережі». Величина тарифу на розподіл
електричної енергії для всіх операторів системи розподілу різна. Найдешевший тариф у Комунального
підприємства, який становить 57,2
коп. за 1 кВт.
Сьогодні великі зусилля спрямовані на модернізацію існуючої
автоматизованої системи комерційного обліку електоренергії (АСКОЕ),
яка має працювати відповідно до
кодексу комерційного обліку електричної енергії. Проведено передпроектні обстеження існуючої
системи, виконано обстеження та
інвентаризацію точок обліку електроенергії господарських потреб
з метою повної автоматизації всіх
об’єктів РАЕС, проаналізовано вузли обліку оптимізації точок обліку,
підготовлено заявку на закупівлю
необхідного обладнання для автоматизації обліку, заплановано реалізацію проекту з модернізації АСКОЕ
на РАЕС, а також розроблено та погоджено структурну схему архітектурної реалізації цієї системи.
– Комерційний ринок – одна з
умов для роботи на новому ринку
електроенергії. Необхідними атрибутами є наявність певних програмних комплексів, які дозволять
працювати на сегментах ринку, –

Проекти

зазначає під час розмови Олександр
Адамович. – Ми маємо повністю автоматизувати облік виробництва,
відпуску, споживання електроенергії на власні та на господарські потреби. У рамках модернізації буде
замінено частину лічильників, налаштовані нові зв’язки, сервери,
робочі місця. Система автоматично
буде знімати показники з лічильників у встановлені проміжки часу.
На сьогодні Енергоатом займається
питаннями розробки спеціалізованого програмного комплексу для
роботи на різних сегментах ринку.
Програмний комплекс забезпечить конкурентну участь у новій
моделі енергоринку. Якщо все піде,
як заплановано, то до 1 липня ми
будемо готові працювати у новому
ринку.

Енергія стає товаром і її
ціна визначається ринком
За Законом, нова модель енергоринку включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів (тривалі контракти), ринок «на добу

вперед» (короткострокові контракти), внутрішньодобовий ринок
(погодинні торги поточної доби),
балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг (забезпечення надійної роботи енергосистеми).
На сьогодні чітко визначено, хто
і чим буде займатись у Компанії.
Продавати електроенергію АЕС, а
також постачати електроенергію
на господарські потреби всіх відокремлених підрозділів Енергоатома буде «Енергоатом-Трейдинг».
Відділи збуту займатимуться переддоговірною роботою, фінансовим
та технічним плануванням, комерційним обліком та оперативним
інформуванням, аналізом, моніторингом споживання на власні й
господарські потреби АЕС. У першу
чергу орієнтир буде спрямовано
на ринок двосторонніх договорів
(тривалі контракти), де буде реалізовуватись 85-90% відпущеної
електроенергії, і на внутрішньодобовий ринок (погодинні торги поточної доби) – 10-15% .
– Для того, щоб максимально
заробляти, потрібно максимально
виробляти і відпускати електроенергію за справедливими ринковими цінами. Це буде головним

показником для отримання прибутку, – підкреслює начальник відділу збуту Рівненської АЕС. – Роль
АЕС – забезпечити безаварійну
роботу енергоблоків для того, щоб
запланована й задекларована для
виробництва і відпуску нашим споживачам кількість електроенергії
була чітко дотримана. В іншому
разі, невиконання планових завдань призведе до того, що атомна
електростанція для виконання своїх зобов'язань змушена буде десь її
закупити – на ринку «на добу вперед» чи на балансувальному ринку,
у когось законтрактувати, перекупити. І зробити це досить швидко.
До того ж ціна вже буде вищою за
ту, що ми продали раніше. А це
вплине на прибуток підприємства.
Друга умова – максимально правильне і точне планування виробництва і споживання на власні та
господарські потреби. Третє – оперативне інформування центрального офісу «Енергоатом-Трейдинг»
про зміну планових потужностей
та про аварійні відключення. Це
необхідно для того, щоб у максимально короткі терміни скоригувати плани і виконати всі законтрактовані зобов'язання.
Очевидно, що для того, щоб
нова модель ринку запрацювала на
повну потужність, потрібен час. І в
процесі її становлення буде виникати багато питань. Та в кінцевому
результаті Україна матиме більш
конкурентний і безпечний ринок
електроенергії з перспективою
приєднання до загальноєвропейського ринку електроенергії на рівних умовах.
Олена ЗУБЕНКО

На блоках РАЕС
Станом на 8 годину 10 квітня у
роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 2390 МВт. Зауважень
до роботи основного устаткування
діючих енергоблоків та персоналу
немає.
На енергоблоці №2 (ВВЕР-440)
триває 36 доба капітального планово-попереджувального ремонту.
Виконується ремонт обладнання
першого каналу системи безпеки.
Завершено контроль металу корпусу реактора. Усі роботи виконуються згідно з графіком.
За минулу добу енергоблоками
РАЕС вироблено 57,2 млн кВт год
електроенергії, з початку місяця
–518,5 млн кВт год електроенергії та
з початку року – 5 млрд 806,3 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
За даними системи АСКРС Рівненської АЕС на проммайданчику та
в зоні спостереження РАЕС за період
з 02.04.2019 до 08.04.2019 року радіаційні показники становили:
– активність газо-аерозольного
викиду енергоблоків Рівненської
АЕС склала: ІРГ – 0.149%, ДЖН –
0.056%, йод – 0.001% від відповідних
лімітів викиду;
– активність скиду в річку Стир
становить: по Сs-137 – 0.005%, по Co60 – 0.002% від відповідних лімітів
скиду;
– потужність дози в населених
пунктах зони спостереження становила 0.07-0.16 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»

«Ядерна школа РАЕС» – крок до майбутньої професії атомника

Цьогоріч учасниками унікального освітнього проекту «Ядерна школа
РАЕС» стали понад 90 старшокласників: 16 учнів професійно-технічного училища РАЕС та 18 загальноосвітніх закладів міста-супутника і
села Стара Рафалівка, а також вперше 57 учнів з навчальних закладів
сусідніх Володимирецького та Маневицького районів, що розташовані
на території 30-км зони спостереження РАЕС.
Проект, який організований за
ініціативи генерального директора
РАЕС Павла Павлишина і підтримується Українським ядерним товариством (УкрЯТ), став для школярів джерелом отримання нової поглибленої
інформації щодо функціонування
атомної електростанції та атомної
галузі, своєрідним трампліном для
багатьох, хто мріє пов'язати свою
майбутню професію з атомною енергетикою.
За час навчання для учасників
проекту були організовані лекційні
та практичні заняття у навчально-тренувальному центрі, ознайомчі екскурсії на проммайданчик та зовнішні
об'єкти атомної електростанції. У ході
стажування на виробничих посадах
підлітки мали змогу оцінити масштаби відповідальності, особливості та
обсяги роботи генерального директора та його заступників, головного ін-

женера, начальників зміни станції та
блоку, керівників та майстрів структурних підрозділів енергетичного
підприємства. Доволі пізнавальними
і цікавими для них стали зустрічі з молодими спеціалістами РАЕС, участь в
інтелектуальній грі «Брейн-ринг».
За узагальненими результатами
анкетування, яке було проведено для
учасників «Ядерної школи РАЕС», всі
100% учнів повністю задоволені кількістю та якістю проведених лекційних занять, серед яких виділяють лекції на тему «Принцип роботи РАЕС»,
«Радіація», «Екологія», «Соціальне і
профспілкове життя». Молодь отримала неперевершені враження від
екскурсій на купол реакторного відділення, до градирень, на СОДВ, АСКРС,
музею інформаційного центру.
Фінальним акордом «Ядерної школи РАЕС» стало урочисте вручення
сертифікатів та подарунків випускни-

кам, яке провели у Палаці культури
генеральний директор РАЕС Павло
Павлишин, його заступник з персоналу Ігор Вітковський, голова ВП ГО
УкрЯТ в Рівненській області Дмитрій
Галкін. На офіційний захід, що відбувся 5 квітня для учасників проекту
з міських загальноосвітніх закладів
та села Стара Рафалівка, було запрошено викладачів НТЦ та директорів
шкіл.
– Велика подяка станції і особисто
Павлу Яремовичу за цей прекрасний
і такий потрібний освітній проект, –
сказала директор гімназії Надія Федорівна Горбачик. – Пишаюся тим, що
другий рік поспіль на посаду генерального директора проходять стажування саме наші учні. Цього року це
Владислав Ковтунович, а минулого –
Богдан Барабух, який після навчання
у «Ядерній школі РАЕС» змінив думку
щодо інституту, обравши Київську політехніку, щоб стати атомником.
Подяку адміністрації атомної станції за якісну та ефективну профорієнтаційну роботу з молоддю висловила
начальник управління освіти виконавчого комітету Вараської міської
ради Олена Корень. Важливим мо-

ментом співпраці освітян і РАЕС є й
те, що протягом року станцію змогли
відвідати всі охочі педагогічні працівники – особливо вчителі хімії,
фізики, математики, географії, інформатики, які використовують отриману інформацію на уроках. Наразі є
спільні напрацювання для реалізації
у школах «ІТ-школи».
– Нам важливий зворотній зв'язок
з молоддю, важлива її думка, як май-

бутніх потенційних працівників
нашої станції, щодо розвитку підприємства, – переконаний Павло
Павлишин. – Проект однозначно буде
продовжено, а висловлені в анкетах
побажання враховано при формуванні навчальних програм третьої «Ядерної школи РАЕС». Ми працюємо не
лише на підвищення іміджу станції,
а й атомної галузі загалом.
Олена ЗУБЕНКО
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Неповторний та індивідуальний:
«Візерунку» – 25

Творчість

Михайло ОДАРЧУК,
керівник ансамблю

25 років колективу «Візерунок» – Народному
аматорському ансамблю
народного танцю, незмінним керівником якого
є Михайло Одарчук, незмінним акомпаніатором
– Володимир Деменко.
1994 рік – створення
ансамблю. В репертуар
колективу потрапляють
танці України, Молдови,
Білорусі, велика увага
приділяється танцям рідного краю.
1997 рік – колектив
в своєму репертуарі має
уже стільки концертних
номерів, що за розвиток і
популяризацію народних
танців йому присвоєне
почесне звання «Народний аматорський».
Ансамбль бере активну участь в культмасових
заходах Палацу культури,
міста, їздить з концертами по селах району, з успіхом виступає на обласних
фестивалях («Творче жниво», «Пісні рідного краю»),
гастролює з концертами

Танець належить кожному. Він дарує радість
та захоплення всім, хто танцює і дивиться. Відомий французький мистецтвознавець Ромен Ролан
сказав: «Танець подібний дощу – крапля за краплею
просочується в серце і оживляє його». Мова його не
знає кордонів, він проникає за межі людей, країн і
переконань. Танець збагачує душу і підносить дух,
живе всередині всього живого. Танець – це рух, а рух
– це життя, яке складається із дат.
в Білорусі, Польщі (фестиваль української діаспори «Пісні Підляшшя»).
Не проходить без них обласний фестиваль «Бурштиновий шлях», дні козацтва (смт Зарічне), свято
державного
службовця
(м. Сарни), обласне свято
народної творчості та побуту «Барви Надстрир’я»,
фольклорне свято «З народної криниці» (м. Дубно), благодійний марафон
«З вірою в майбутнє» (м.
Рівне), мистецький соціально-екологічний фестиваль «Біле озеро», фестивалі
«Аніматор-шоу»,

Проекти

Служба 101

Спалювати траву заборонено
З настанням весняного потепління активізують
свою «роботу» палії минулорічної трави. Розпалюючи багаття, ці «друзі» природи створюють додаткові
клопоти не тільки для пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС, працівників лісового господарства,
санепідемслужби, медичних установ, а й для працівників енергетичної галузі та об’єднаних електричних систем України.
Адже всепоглинаючий вогонь, до всього бездоглядний, створює пожежонебезпечні ситуації; дим
забруднює атмосферне повітря, проникає до осель,
негативно впливаючи на стан здоров’я людей,
особливо тих, що потерпають від алергії та астми.
Низові пожежі під повітряними лініями електропередавання призводять до аварійного їх вимкнення
через пробій повітряного проміжку. Весняне паління загрожує зеленим насадженням, нищаться пташині гнізда, в диму задихається лісова звірина.
Нагадуємо, що чинне законодавство передбачає
за таку самодіяльність адміністративну відповідальність у вигляді штрафу.
Відділ пожежної безпеки СВНтаПБ

Співчуття
На 63-му році пішов з життя колишній працівник ВГТ ВП
РАЕС Горон Ярослав Юрійович.
Ярослав Юрійович пропрацював на РАЕС 33 роки (з 20.11.1981
р.).
Багато хто знав Ярослава Юрійовича як прекрасну, душевну і
чуйну людину, наставника і вчителя, готового прийти на допомогу за першим покликом…
Ярослав Юрійович був найвищим професіоналом, майстром своєї справи. Пам'ять про нього
буде жити вічно у наших серцях.
Колектив ВГТ глибоко сумує і висловлює співчуття рідним і близьким Ярослава Юрійовича.

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

«Колядуємо разом», «Твої
таланти, Кузнецовськ». І
це далеко не повний список того, що відбувалося.
Шлях, який пройшов
цей колектив, співрозмірний з людським життям.
З часу його заснування
на сценах, міських майданчиках, в залах насолоджувалися,
раділи,
хвилювалися, сміялися
щонайменше чотири покоління. А все тому, що діяльність цього колективу
торкається найдорожчого
та найтендітнішого, що є
в людини, струн її душі.
Дитячий сміх, козацький

Вітаємо!
У квітні святкують свої світлі ювілеї колишні працівники ЦРБ: заступник
начальника ЦРБ з персоналу

Кудра Олександр Степанович
та начальник зміни ЦРБ

Гужавін Юрій Дмитрович

Колеги, цеховий комітет ЦРБ щиро
вітають ювілярів і зичать їм здоров’я,
оптимізму, реалізації ідей і задуманих
планів, сімейного благополуччя, бадьорості духу, стабільності, яскравих
подій в житті.
Хай віра і надія не покидають Вас
у всіх починаннях, а вірними супутниками у житті будуть добро, любов і
повага.
запал – окраса нашого Палацу культури.
Здібний організатор,
прекрасний хореограф –
професіонал, який згуртував навколо себе чисельний колектив – Михайло
Одарчук. Його люблять
діти і поважають колеги.
Кажуть, що кожен керівник має власний творчий
підхід, який допомагає
себе проявити, а колектив
в цілому наділений неповторністю та індивідуальністю. І це дійсно так, бо
дивлячись на сцену ми
відразу можемо впізнати
ансамбль «Візерунок».
Танці нашого часу вимагають цілого комплексу якостей: прекрасно розвиненого почуття ритму,
координації рухів, рівноваги та гнучкості і прямо
таки залізної витривалості. Якщо вдуматися, то танець насамперед демонстрація вправного, добре

натренованого тіла. В
цьому щоразу переконується наш глядач, коли
бачить незабутній колектив, який вміє виразити
почуття та настрій.
В березні відбувся святковий концерт з нагоди
25-ї річниці колективу.
Діти проявили свій професіоналізм, який здобували протягом багатьох
років. Втомлені, але задоволені від тих оплесків,
які чули на свою адресу.
Пройде багато років, але
вони ніколи не забудуть
тих вражень, які отримували під час занять та виступів на сцені.
Здоров’я
колективу,
творчих успіхів, щасливого майбутнього, витримки, мужності, радості, добра та підкорення нових
вершин.
Оксана ФЕДОРЕНКО,
керівник художній
Палацу культури УСО

Вікторина

«Що ти знаєш
про ВАО АЕС?»
У травні ВАО АЕС виповнюється 30 років.
Всесвітню асоціацію організацій, що експлуатують атомні електростанції, було офіційно
створено на установчій асамблеї 15 травня
1989 року.
З нагоди ювілею оголошуємо вікторину для
читачів газети «Енергія» «Що ти знаєш про ВАО
АЕС?».
Щотижня публікуватимемо одне запитання від представника ВАО АЕС-МЦ на РАЕС
Анатолія Васильчука. Хто першим дасть правильну відповідь, отримає пам’ятний сувенір.
Отже, запитання: «Які події стали поштовхом для створення ВАО АЕС?».
Відповіді приймаємо по GroupWise на
адресу Ivanna Burakova KovIG@rnpp.atom.gov.
ua до 17:00 15 квітня (понеділок).
Правильну відповідь та ім’я переможця
опублікуємо в наступному випуску «Енергії».

Напівмарафон «Забіг під градирнями»

14 квітня відбудеться перший у нашому
місті напівмарафон «Забіг під градирнями».
Його організатори – Рівненська АЕС, первинна
профспілкова
організація
РАЕС, Організація молоді
ППО ВП РАЕС за підтримки
профспілки НАЕК «Енергоатом». Партнери заходу: ВП ГО
УкрЯТ в Рівненській області,
торгівельна марка «Скиба»,
магазин ІТ-техніки та гаджетів КТС, компанія Ecosoft та
компанія «Апарат».
Окрім класичної напівмарафонської
дистанції
21,1 км, в рамках «Забігу під
градирнями» відбудуться забіг на 5 км та естафета 2 по
10,5 км.
Наразі на забіг зареєструвалось 223 учасники.
Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив реєстраційну форму та сплатив стартовий
внесок. Для учасників напівмарафонської дистанції
обов’язкова медична довідка чи страховка.
Зареєструватись на всі
дистанції забігу також можна на старті, але при цьому

не гарантується отримання
сувенірної продукції та повноцінного стартового пакета.
Вартість оплати стартового внеску в день змагань:
дистанція 5 км – 125 гривень; 21,1 км – 200 гривень;
естафета (за команду) – 300
гривень.
Знижка 30% – для пенсіонерів (жінок та чоловіків
віком від 60 років); безкоштовна реєстрація – для
учасників бойових дій, АТО
та учасників війни, інвалідів 1, 2, 3 груп, ліквідаторів
наслідків аварії на ЧАЕС на
всі види дистанцій.
Видача стартових пакетів проводитиметься:
– 13 квітня з 17 год до 19 год
у холі Палацу культури ім. Лесі
Українки (м. Вараш, м-н Незалежності, 6);
– 14 квітня з 8:30 на стартовому майданчику пристанційної площі РАЕС.
Старт у неділю, 14
квітня об 11:00 з пристанційної площі ВП РАЕС.

До уваги водіїв, мешканців та гостей міста! Напівмарафон «Забіг під градирнями» буде проводитись 14 квітня
2019 року з 11:00 до 14:00. Організатори просять утриматись від руху автомобілями по маршруту на час проведення забігу. Якщо ж ви все-таки виїхали автомобілем в цей
час, будьте максимально уважні та ввічливі – на дорозі можуть бути спортсмени.

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

Використання наших
публікацій – тільки
за погодженням з
редакцією.
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