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Наша місія: Ми створюємо безпечну і доступну енергію майбутнього

Ремонт

Модернізація обладнання підвищить
експлуатаційну надійність КСБ-3

Під час проведення ремонтної кампанії на третьому
енергоблоці Рівненської АЕС
заплановано реалізувати
низку заходів, передбачених
«Комплексною (зведеною)
програмою підвищення
безпеки АЕС України». Один
з таких – модернізацію і
заміну уніфікованого комплексу технічних засобів
(УКТЗ) на третьому каналі
керуючої системи безпеки
– буде виконано під безпосереднім кураторством
персоналу лабораторії
ТЗБтаС-3, 4 цеху ТАВ.

З

аміна УКТЗ проводиться
у рамках модернізації керуючих систем безпеки.
Керуюча система безпеки складається з трьох каналів (КСБ-1,2,3),
кожен з яких призначений для реалізації схем автоматичного і дистанційного управління запірною,
регулюючою арматурою, механізмами, технологічною сигналізацією, для формування команд технологічних захистів і блокувань
систем безпеки, передбачених
початковим проєктом в режимах
проєктних і запроєктних аварій,
надання інформації про стан технологічних параметрів, положення та режимів роботи виконавчих
механізмів оперативному персоналу на щитах керування (БЩК, РЩК)
енергоблоку №3 РАЕС.
Під час ППР енергоблоку №3
буде виконано технічне переоснащення морально і фізично застарілого обладнання на третьому
каналі керуючої системи безпеки,
яке виробило свій ресурс або не
відповідає сучасним вимогам нормативної документації. Це технічні засоби КВПтаА, технічні засоби
ТЗБтаС на базі УКТЗ, панелі пер-

Офіційно

Вигляд УКТЗ КСБ-3 до модернізації
винного та вторинного електроживлення, показникові прилади
КСБ-3 на блочному та резервному
щитах керування (БЩК, РЩК), технічні засоби силового живлення
механізмів (збірки РТЗО), кабельні
лінії зв’язку (внутрішньосистемні
й міжсистемні). Окрім цього, буде
проведено модифікацію панелей
КСБ-3 БЩК та РЩК – заміну ключів керування, елементів індикації
стану обладнання, табло технологічної сигналізації і планшетів
мнемосхем.
Модифікації (в обсязі модифікації відповідних панелей на енергоблоці №3) зазнають і панелі КСБ-3
БЩК та РЩК повномасштабного
тренажера ПМТ-1000 навчальнотренувального центру. Саме цей
програмно-технічний спеціалізований комплекс моделює роботу
енергоблоку-прототипу №3 РАЕС
на повномасштабному імітаторі
блочного і резервного щитів керування і призначений для професійної, індивідуальної та спільної
підготовки оперативного персоналу енергоблоків №№3,4 в обсязі
алгоритмів їх діяльності з оперативного управління блоками.

Начальник лабораторії ТЗБтаС-3,4 ЦТАВ Павло Чорний
біля модернізованого обладнання УКТЗ КСБ-1. Такий же
вигляд після модернізації матиме УКТЗ КСБ-3
Як акцентує начальник лабораторії ТЗБтаС-3,4 ЦТАВ Павло Чорний, під час попереднього ППР
енергоблоку №3, пов’язаного з
продовженням терміну його експлуатації, таку ж модернізацію
було виконано на першому каналі керуючої системи безпеки.
Впродовж року нове обладнання
добре зарекомендувало себе в
роботі. При його застосуванні на
технічних засобах нового покоління з урахуванням позитивного вітчизняного і зарубіжного досвіду
вдалося скоротити кількість і номенклатуру технічних засобів у вимірювальних та керуючих каналах
(шаф, панелей, блоків, модулів,
кабельних ліній зв’язку), загальну
кількість елементів в системі формування алгоритмів керування за
рахунок об’єднання модулів введення/виведення і функціональних модулів. Відтепер кожна керуюча подія формується на підставі
двох станів ключа: розмикання
«контрольної» лінії і замикання
«керуючої» лінії), підвищилась також точність вимірювальних каналів за рахунок зменшення кількості елементів у вимірювальних

каналах, вдосконалився інтерфейс
«людина-машина».
Варто відзначити, що обладнання для технічного переоснащення
керуючих систем безпеки виготовлено вітчизняними виробниками:
ПАТ «НВП «Радій», м. Кропивницький, ПрАТ «Манометр-Харків»,
м.Харків, НВО «Приват-кабель»,
м.Дніпро, ПАТ «ДЕМЗ», Харківська
обл. та ПрАТ «Омега-Самбір», Львівська обл.
У комплексі виконане під час
нинішнього ППР технічне переоснащення дозволить значно підвищити експлуатаційну надійність
КСБ-3 за рахунок переходу на триканальну структуру на усіх рівнях
прийому, обробки і передачі даних, розвиненої системи діагностики технічних засобів (блоків, модулів), дубльованої (резервованої)
схеми формування сигналів управління і передачі даних на інші системи енергоблоку (ІОС, «чорний
ящик»), ведення безперервного
діагностування технічних засобів
збору, обробки, зберігання та відображення інформації.
Олена ЗУБЕНКО,
Фото Надії ТИМОФЄЄНКО

На блоках РАЕС
Станом на 8 годину 19 червня у
роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним
навантаженням 1780 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.
На енергоблоці №3 (ВВЕР-1000)
триває 26 доба середнього планово-попереджувального ремонту. В
ремонті – обладнання першого каналу системи безпеки. Усі роботи
виконуються згідно з графіком.
За минулу добу енергоблоками
РАЕС вироблено 43,3 млн кВт год
електроенергії, з початку місяця –
774,7 млн кВт год електроенергії
та з початку року – 9 млрд 635,3
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
11.06.2019 до 17.06.2019 року радіаційні показники становили:
– активність газо-аерозольного
викиду енергоблоків Рівненської АЕС
склала: ІРГ – 0.166%, ДЖН – 0.048%,
йод – 0.000% від відповідних лімітів
викиду;
– активність скиду в річку Стир
становить: по Сs-137 – 0.138%, по Co-60
– 0.088% від відповідних лімітів скиду;
– потужність дози в населених
пунктах зони спостереження становила 0.07-0.18 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,
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»

Заява про екологічні наслідки діяльності

щодо проекту «Технічне переоснащення. Оснащення стаціонарними неавтоматичними установками газового пожежогасіння приміщень,
що містять електричне і електронне устаткування на енергоблоці № 2 Рівненської АЕС»

1. Дані про плановану діяльність, мету
і шляхи її здійснення.
В рамках проекту передбачається
виконати оснащення стаціонарними неавтоматичними установками газового
пожежогасіння приміщень, що містять
електричне і електронне устаткування на
енергоблоці № 2 Рівненської АЕС.
Виконання робіт з оснащення стаціонарними неавтоматичними установками
газового пожежогасіння приміщень, що
містять електричне і електронне устаткування на енергоблоці № 2 Рівненської
АЕС, є частиною робіт з технічного переоснащення енергоблоку № 2, що не призводить до призупинення енергоблоку, не
передбачає втручання в несучі конструкції та не є технічно складною.
В рамках даного проекту передбачено реалізувати заходи щодо підвищення
безпеки АЕС.
2. Суттєві фактори, що впливають чи
можуть впливати на стан навколишнього

природного середовища з урахуванням
можливості виникнення надзвичайних
екологічних ситуацій.
Після реалізації планованої діяльності
істотні фактори, які впливають або можуть
впливати на стан навколишнього природного середовища, з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій відсутні.
3. Кількісні і якісні показники оцінки
рівнів екологічного ризику й безпеки для
життєдіяльності населення планованої
діяльності, а також заходи, що гарантують
здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів.
Після реалізації планованої діяльності
не передбачається теплових забруднень,
випарів. Планована діяльність не впливає
на інтенсивність інсоляції, на температуру,
швидкість вітру, вологість, атмосферні інверсії, тривалість туманів та інші кліматичні характеристики. У зв’язку з цим вплив
на клімат і мікроклімат не розглядається.

Безпосереднього впливу на повітряне середовище, геологічне середовище,
водне середовище, ґрунти, рослинний і
тваринний світ, заповідні об’єкти, не передбачається на жодному з етапів планованої діяльності, при будь-яких умовах
експлуатації.
Реалізація планованої діяльності зробить позитивний вплив на навколишнє
соціальне і техногенне середовища, за
рахунок підвищення рівня безпеки АЕС.
4. Перелік залишкових впливів.
Після реалізації планованої діяльності залишкові впливи під час експлуатації
відсутні.
Проектом не передбачено викидів і
скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище.
Під час будівництва залишкові впливи
полягатимуть у тимчасовому забрудненні
атмосферного повітря та утворенні відходів.
Під час виконання будівельних робіт

просторовий масштаб впливу викидів
забруднюючих речовин на повітряне середовище матиме локальний характер та
обмежений майданчиком будівництва.
Вплив шуму від автомобільного транспорту під час виконання будівельних робіт, лежить в допустимих межах.
Передбачені проектом заходи забезпечать прийнятний рівень залишкових
впливів на всі об’єкти навколишнього середовища.
5. Вжиті заходи щодо інформування
громадськості про плановану діяльність,
мету і шляхи її здійснення.
З метою інформування громадськості
щодо запланованої діяльності передбачено такі заходи:
– підготовка та опублікування Заяви
про наміри;
– підтримка в актуальному стані інформації щодо даного робочого проекту
на веб-сайті ВП «Рівненська АЕС» (http://
www.rnpp.rv.ua).

6. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до
норм і правил охорони навколишнього
середовища і вимог екологічної безпеки
на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої діяльності.
Експлуатуюча організація ВП «Рівненська АЕС» забезпечить:
– безпечну експлуатацію відповідно
до чинних в Україні нормативних документів, інструкцій з експлуатації, технологічних регламентів;
– відповідну структуру керування, кваліфікацію обслуговуючого персоналу;
– постійний контроль у процесі експлуатації за всією діяльністю щодо забезпечення екологічних вимог.
ЗАМОВНИК:
генеральний директор ВП РАЕС
П. Я. Павлишин
ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИК:
голова правління АТ КІЕП
Ю. В. Малахов
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▶ Актуально Оголошення про початок громадського обговорення

звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок
громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у
пункті першому цього оголошення, з метою виявлення, збирання
та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність.
Об’єкт, оцінку впливу діяльності якого на довкілля досліджено,
включає діючі енергоблоки, об’єкти
та споруди, що входять до технологічного комплексу, розташованого
на проммайданчику ВП «Рівненська АЕС», а також інші об’єкти в
складі енергокомплексу в районі
розташування станції (санітарнозахисна зона та зона спостереження). Виробництво електричної та
теплової енергії з використанням
ядерної енергії (водо-водяні ядерні
реактори ВВЕР-440 (блоки 1 та 2) та
ВВЕР-1000 (блоки 3 та 4) встановленою сумарною потужністю 2835 МВт
на окремому етапі життєвого циклу
ядерної установки «Експлуатація».
Блоки ВП «Рівненська АЕС» включають таке обладнання:
– реактор ВВЕР-440 (В213) – блоки 1, 2 та ВВЕР-1000 (В320) – блоки
3, 4;
– турбіна типу К-220-44 – блоки 1,
2 (по 2 од. на блок) та К-1000-60/3000
– блоки 3, 4;
– турбогенератор типу ТВВ-220 –
блоки 1, 2 (по 2 од. на блок) та ТВВ1000 – блоки 3, 4.
Розмір майданчика – 4,8 км2,
розмір санітарно-захисної зони –
2,5 км навколо АЕС, розмір зони
спостереження – 30 км навколо
АЕС. Майданчик АЕС (51°19'44.2"N
25°52'11.5"E) розташований біля

міста Вараш Рівненської області
на правому березі річки Стир. Відстань від РАЕС до м. Київ складає
345 км, до державного кордону з
Республікою Білорусь – 60 км, Польщею – 135 км, Словаччиною – 350
км, Угорщиною – 415 км, Молдовою
– 330 км, Румунією – 350 км
2. Суб’єкт господарювання.
Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча
компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ 24584661
Україна 01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3; тел./факс: (044) 277-78-83
3. Уповноважений орган,
який забезпечує проведення
громадського обговорення.
Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,
Київ, 03035; (044) 206-31-74, (044)
206-31-01
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати
оцінки впливу на довкілля.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р.
№ 1071-р. визначає експлуатацію
енергоблоків атомних електростанцій країни, Стратегічний план
розвитку Державного підприємства
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на 20172021 роки, Рішення VI/2 Шостої наради Сторін Конвенції про оцінку
впливу на навколишнє середовище
у транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО) тощо.
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх
запланованих
громадських
слухань.
Тривалість громадського обговорення становить 30 робочих днів
(не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного
опублікування цього оголошення
(зазначається у назві оголошення)
та надання громадськості доступу
до звіту з оцінки впливу на довкіл-

РАЕС взяла участь
у виставці СЕТ-2019
Рівненська АЕС стала учасницею V Міжнародної спеціалізованої
виставки
«Сучасність.
Енергозбереження. Технології (СЕТ-2019)» у числі півсотні українських
та закордонних підприємств.
Цьогоріч учасниками
виставки стали близько півсотні виробників
з України, Німеччини,
Швеції, Італії, Нідерландів, Чехії, Туреччини, Австрії та Китаю. Українські та іноземні компанії презентували, у тому
числі, зразки промислового та побутового обладнання, відновлювальної енергетики, сонячні батареї, теплові насоси,
опалювальну техніку.
Під час роботи експозиційного стенду РАЕС відвідувачі
дізнавались про діяльність стратегічного об’єкта та його
роль в енергогенеруючому секторі України. З відвідувачами спілкувались заступник начальника цеху теплових та
підземних комунікацій з реконструкції та ремонту Володимир Реєнт, керівник групи виробництва ЦТПК Андрій
Годунок, кореспондент прес-центру УІтаЗГ Юлія Кулаєва.
Працівники Рівненської АЕС надавали змістовну інформацію щодо нинішньої ситуації в атомно-енергетичному
секторі, розповідали про очікуване впровадження нового
ринку електроенергії, функціонування комплексу з переробки радіоактивних відходів РАЕС, перспективи будівництва нових енергоблоків в країні. Відвідувачі експозиції
отримували цікаву довідкову літературу про РАЕС та «мирний атом» в цілому. Окрім того, представники поліського
енерговелета під час заходу ознайомились із новітніми
технологіями та продукцією провідних українських та іноземних компаній.
Текст і фото Юлії КУЛАЄВОЇ

ля та іншої додаткової інформації,
визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі
висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на
її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції
можуть подаватися в письмовій
формі (у тому числі в електронному
вигляді) та усно під час громадських
слухань із внесенням до протоколу
громадських слухань. Пропозиції,
надані після встановленого строку,
не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться:
– 01.07.2019 об 11:00; м. Рівне Рівненської області, Майдан Просвіти,
1; приміщення Рівненської обласної державної адміністрації;
– 02.07.2019 о 10:00; м. Хмельницький Хмельницької області,
Майдан Незалежності, 2, приміщення Будинку Рад;
– 03.07.2019 об 11:00; м. Тернопіль Тернопільської області, вул.
М.Грушевського, 8; будівля Тернопільської обласної ради, к. 329;
– 04.07.2019 о 10:00; м. Луцьк Волинська область, площа Київська,
9; приміщення Волинської обласної державної адміністрації;
– 05.07.2019 о 10:00; м. Львів
Львівська область, вул. Винниченка, 16; приміщення Львівської обласної державної адміністрації;
– 08.07.2019 о 13:00; м. ІваноФранківськ Івано-Франківська область, вул. М.Грушевського, 21;
приміщення Івано-Франківської обласної державної адміністрації;
– 09.07.2019 об 11:00; м. Житомир
Житомирська область, площа Сергія Корольова, 12, адміністративна
будівля;
– 10.07.2019 о 14:00; м. Вінниця
Вінницька область, вул. Соборна,
70, приміщення Вінницької обласної ради, корпус 2, к. 329;
– 11.07.2019 о 12:00; м. Київ, вул.
Митрополита Василя Липківського,

Конкурс

35; Орхузький інформаційно-просвітницький центр (будівля Міністерства екології та природних ресурсів України).
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений
територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
доступної інформації щодо
планованої діяльності.
Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,
Київ, 03035; (044) 206-31-74, (044)
206-31-01.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до
якого надаються зауваження і
пропозиції, та строки надання
зауважень і пропозицій.
Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,
Київ, 03035; (044) 206-31-74, (044)
206-31-01
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку
громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5
цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності.
Звіт проведення оцінки впливу
на довкілля майданчика ВП «Рівненська АЕС» на 1605 арк.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті
6 цього оголошення), а також
час, з якого громадськість
може ознайомитися з ними:
– Інформаційний центр ВП «Рівненська АЕС», м. Вараш, Майдан
Незалежності, 5; Звіт з ОВД доступний з 17.07.2019; контактна особа
– начальник служби охорони навколишнього середовища Горковлюк Олександр Миколайович, тел.
(03636) 64-7-27.
– Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та при-

родних ресурсів України, м. Київ,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Звіт з ОВД доступний
з 17.07.2019; контактна особа – начальник відділу Шимкус Марина
Олександрівна, тел. (044) 206-20-89,
206-31-40.
– Приміщення Рівненської обласної ради, м. Рівне, Майдан
Просвіти, 1, Звіт з ОВД доступний
з 17.07.2019; контактна особа – секретар Дукач Оксана Сергіївна, тел.
(0362) 62-03-64.
– Приміщення Будинку Рад,
м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 2, Звіт з ОВД доступний
з 17.07.2019; контактна особа – Себецька Валентина Олександрівна,
тел. (0382) 65-69-59.
– Адміністративне приміщення
Тернопільської обласної ради, м.
Тернопіль, вул. М. Грушевського,
8, к. 239; Звіт з ОВД доступний з
17.07.2019; контактна особа – Захарчук Володимир Васильович, тел.
(0352) 63-30-27.
– Приміщення Волинської обласної ради, м. Луцьк, майдан Київський, 9; Звіт з ОВД доступний з
17.07.2019; контактна особа – Ляшко
Олександр Олександрович, заступник керуючого справами – начальник відділу, тел. (0332) 77-81-03.
– Приміщення Львівської обласної державної адміністрації, м.
Львів, вул. Винниченка, 16; Звіт з
ОВД доступний з 17.07.2019.
– Приміщення Івано-Франківської обласної державної адміністрації, м. Івано-Франківськ, вул.
М.Грушевського, 21; Звіт з ОВД доступний з 17.07.2019; контактна
особа – Романів Любов Василівна,
начальник організаційного відділу
– заступник керуючого справами,
тел. (0342) 78-42-15.
– Приміщення адміністративної
будівлі, м. Житомир, площа Сергія
Корольова, 12; Звіт з ОВД доступний з 17.07.2019; контактна особа
– Шевченко Наталія Василівна, тел.
(0412) 43-21-38.
– Приміщення Вінницької обласної ради, м. Вінниця, вул. Соборна,
70, корпус 2, к. 329; Звіт з ОВД доступний з 17.07.2019.

Проявив ініціативу і переміг

Завершився черговий етап конкурсів профмайстерності серед молодих працівників РАЕС. 12 червня було визначено кращого машиніста
крана цеху вантажопідіймальних механізмів (ЦВПМ) ЕРП. Ним став
35-річний Микола Васерук.
«Якщо чесно, то я і не очікував, що
Микола братиме участь у конкурсі, адже
йому на цей час уже виповнилося 35 років (граничний вік конкурсантів – прим.
автора), – зізнається під час розмови Андрій Килюх, майстер з експлуатації ВПМ,
член конкурсної комісії. – Але він молодець: сам проявив ініціативу, гарно підготувався і переміг!».
Про свого колегу Андрій Килюх відгукується якнайкраще. Характеризує його
як технічно грамотного працівника,
який відповідально й ретельно ставиться до виконання поставлених перед ним
завдань. Бере участь у планово-попереджувальних ремонтах турбінних відділень всіх 4-х енергоблоків РАЕС, працює
позмінно. А ще Микола – доброзичливий і товариський, завжди готовий допомогти своїм колегам по цеху.
Як розповів сам Микола Васерук, машиніст крана 5-го розряду, на станції
працює 10 років, і досвід участі у конкурсі професійної майстерності уже має.
Тоді зайняв 3-е місце, а цьогорічна перемога, зізнається, стала для нього приємним сюрпризом. Каже, що у порівнянні
із минулим разом, складнішим стало
практичне завдання. Але нині на поміч
прийшов досвід, завдяки йому і зумів гідно проявити свої професійні навички під
час виконання конкурсного завдання.
Отож, практичне завдання полягало у

переміщенні вантажу з точки А по осі 1/2
ряду А1-Г1 в точку Б осі 4/5 ряду А1-Г1 з перешкодами та встановленням його у колодязь. Вантаж умовною вагою 1,5 т переміщували мостовим електричним краном
вантажопідйомністю 20/5 т. с. Теоретична
ж частина конкурсу передбачала надання

сі кранівників взяли четверо працівників
ЦВПМ: на 2-ому місці після переможця
опинився Ігор Пасевич, на 3-ому – Василь
Стельмах і на 4-ому – Тарас Ловин.
Восени Миколу Васерука і його
куратора очікує конкурс профмайстерності серед молодих працівників
Енергоатома. І Андрій Килюх (куратор
Миколи) налаштований оптимістично, адже двічі, коли працівники його
цеху брали участь у подібних конкурсах, вони виборювали «золото». Тож

Учасники конкурсу профмайстерності серед машиністів крана: (зліва направо)
Василь СТЕЛЬМАХ, Тарас ЛОВИН, Ігор ПАСЕВИЧ, Микола ВАСЕРУК
конкурсантами відповідей на 10 запитань
з таких тем: охорона праці, пожежна безпека та правила технічної експлуатації.
Загалом участь у цьогорічному конкур-

нинішньому переможцю станційного
конкурсу є на кого рівнятися.
Олена РОМАНІК
Фото Надії ТИМОФЄЄНКО
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Народний депутат працює в окрузі

14 червня з робочим візитом Рівненську АЕС відвідав народний депутат України VIII скликання
Василь Яніцький. Метою візиту було ознайомлення з роботою атомної електростанції –
головного підприємства 155 округу, інтереси виборців якого він представляє у Верховній Раді України.

У супроводі генерального директора РАЕС
Павла Павлишина народний обранець побував на найважливіших об’єктах промислового майданчика РАЕС – машзалі енергоблоків
№ № 1, 2, блочному щиті керування блоку
№1, мав змогу спостерігати за перебігом планово-попереджувального ремонту у машзалі
енергоблоку №3, ознайомитися з роботою
оперативного персоналу блочного щита керування цього блоку-мільйонника, ходом будівництва технічного центру автоматизованих
дистанційних систем засобів контролю металу та нової прохідної, специфікою роботи
гідроспоруд.
Разом з очільником атомної електростанції Василь Яніцький обговорив стан справ
на підприємстві й ситуацію, пов’язану з введенням з 1 липня нової моделі енергоринку в
державі. На думку народного депутата, новий
енергоринок може дати енергогенеруючому
підприємству як нові можливості, так і певні
проблеми. Він підкреслив, що серед депутатів Верховної Ради є чітке розуміння ринку
електроенергії, яким чином він поділений,
де є зловживання в той чи інший бік, та чітко
запевнив свою підтримку Енергоатома й недопущення стосовно Компанії дискримінації
з боку будь-яких інших генеруючих організацій.
– Важливо, щоб за рахунок нових правил
енергоринку у Компанії з’явилась можливість розвиватись і спрямовувати кошти на
підвищення безпеки діючих енергоблоків,
а також добудувати у місті Вараш соціальні
об’єкти, які були задекларовані зі спорудженням енергоблоку №4, – підкреслив депутат.
– Мова йде про загальноосвітню школу №6,
вартість добудови якої складає приблизно

Протидія корупції
Закон України «Про запобігання корупції» встановлює вимоги
щодо розгляду повідомлень про
порушення вимог цього Закону.
Допускається, що повідомлення може бути здійснене без зазначення авторства (анонімно).
Анонімне повідомлення підлягає
розгляду, якщо наведена у ньому
інформація стосується конкретної особи (осіб), містить фактичні
дані, які можуть бути перевірені.
На виконання доручення генерального директора було здійснено перевірку анонімного повідомлення про можливі факти
зловживань службовим становищем та порушень виробничої
дисципліни в одному з підрозділів підприємства. Варто зауважити, що надіслане анонімне повідомлення охоплювало діяльність
кількох посадових осіб, однак
фактичних даних для здійснення перевірки було обмаль і, за
результатами перевірки, вони не
знайшли свого підтвердження.
Згідно з висновками актів контрольно-ревізійного відділу щодо

155 мільйонів гривень. Предметне обговорення теми відбулося під час зустрічі з президентом Енергоатома Юрієм Недашковським.
З огляду на перехід цього року до нового ринку електроенергії Компанія сподівається на
розширення можливостей щодо відновлення
фінансування ряду об’єктів соціальної сфери,
які вже декілька років існують у статусі незавершеного будівництва, і готова вже до кінця
року зробити повний аналіз стану недобудованої школи. З її введенням знімуться всі
питання, у тому числі з НВК №10, гімназією,
іншими школами й садочками.

Василь Яніцький вважає неприпустимим
відсутність повного фінансування соціально-економічної компенсації ризику проживання громадам у зонах спостереження АЕС.
Законопроєктом 10107 щодо змін до бюджету
України передбачено 1% від продажу електроенергії (а це 435 мільйонів гривень в дохідній
частині) спрямовувати саме на вирішення
соціальних питань громад. Насправді ж, видаткова частина зазначених коштів складає
лише 125 мільйонів гривень. Це неправильно, переконаний депутат.
На опрацюванні народного депутата і
питання, пов’язані з процесом децентралізації влади. Вже внесено зміни до основоположного закону «Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку» щодо поняття
об’єднаних територіальних громад (ОТГ), яке
передбачає надання компенсації для їхнього
розвитку. На думку В. Яніцького, цей законопроєкт пройде одночасно перше і друге читання і буде ухвалений в цілому, що відкриє
можливості й для міста Вараш та Заболоття,
які з 1 лютого цього року набули нового статусу ОТГ.
Серед першочергових завдань депутата і
відбудова транспортної інфраструктури Володимирецького району – дороги до Білого
озера та до автодороги Київ – Ковель. Цього
року це питання вдалося зрушити з місця, поступове продовження ремонтних робіт продовжиться й, за словами Василя Яніцького,
додатково до кінця року ще буде виділено 25
мільйонів гривень.
Олена ЗУБЕНКО,
Фото Надії ТИМОФЄЄНКО

Збірна Компанії
виборола «срібло»
у Кубку націй

На початку червня збірна команда НАЕК
«Енергоатом» взяла участь у 16 Міжнародному робітничому фестивалі спорту, який проходив впродовж п’яти днів у болгарському
місті Албена. На свято спорту з’їхалося понад
1400 учасників з 11 країн світу.

І вперше за багато років наша збірна зуміла завоювати на цьому фестивалі срібний
загальнокомандний Кубок націй. Дуже приємно, що омріяну перемогу допомагали
здобувати й спортсмени з Рівненської АЕС
(семеро осіб). Свій внесок до загального переможного рахунку вони зробили у таких видах спорту: плавання, жіночий та чоловічий
пляжний волейбол, маманет, боулінг та перетягування каната.
Олена РОМАНІК
Фото Олександра САВЧУКА

Спартакіада

Останні ігри
перед канікулами

Дотримання Кодексу корпоративної етики
є обов’язковою умовою роботи в Компанії
інвентаризації активів не встановлено відхилень фактичних
даних від даних бухгалтерського
обліку, приписів щодо порушень
з ОПтаТБ не виносилось. Інші ж
дані, викладені в повідомленні,
слугували як джерело інформації
стосовно психологічного клімату
в колективі та стосовно дотримання етичних норм поведінки
окремими працівниками, що викладені у Кодексі корпоративної
етики ДП «НАЕК «Енергоатом»
(далі – Кодекс).
Дотримання вимог Кодексу є
обов’язковою умовою роботи в
Компанії і його положення поширюються на всіх працівників
підприємства. Кодекс визначає
принципи етики і правила поведінки працівників, якими вони
мають керуватися при виконанні
своїх службових обов’язків. Варто періодично скеровувати працівників на нагадування вимог
щодо правил поведінки працівників, викладених у розділі 4 даного документу. Ось деякі з них:
✓ виконувати роботу добросо-

Знай наших

вісно, чесно і професійно;
✓ керуватися загальновизнаними принципами порядності,
честі та гідності;
✓ шанобливо ставитись до
колег, дотримуватись культури
спілкування;
✓ не використовувати засоби,
інформацію і ресурси підприємства у власних цілях;
✓ вести не заборонену законодавством політичну, релігійну
або громадську діяльність поза
територією підприємства й у
вільний від виконання посадових обов’язків час;
✓ вживати заходів щодо недопущення виникнення потенційного та/або реального конфлікту
інтересів.
Останнім часом набуває поширення робота консультантами зі
страхування чи агентами різних
торгових мереж працівників підприємства. Просування різних
продуктів і проведення відповідної роботи в цьому напрямку
на території підприємства недопустимо. Крім того, продаж

страхового продукту керівником
підлеглому викликає виникнення конфлікту інтересів. У керівника достатньо важелів впливу
на підлеглого при виконанні
своїх службових повноважень,
тому спокуса зробити підлеглого «своїм клієнтом» велика. А
успішна робота страхового агента дозволить одержувати йому
хорошу комісійну винагороду
від страхової компанії і це, якраз,
той майновий інтерес, про який
йде мова в ЗУ «Про запобігання
корупції».
Підсумовуючи вищевикладене, зазначаємо про обов’язковість
безумовного дотримання вимог
законів, нормативних та виробничих документів, загальновизнаних етичних норм поведінки
працівниками
підприємства,
щоб не стати порушником законодавства та «героєм» відповідної
перевірки.
Оксана НЕСТЕРУК,
провідний професіонал
з антикорупційної діяльності
ВЗПК

Завершився сьомий вид змагань у залік
Спартакіади РАЕС з пляжного волейболу,
участь у якому взяли 13 команд. Ігри проходили у напруженій боротьбі і були «гарячими» у всіх сенсах цього слова. Адже на період змагань (з 3 до 14 червня), якраз випала
справжня літня спека. Проте ані гравцям, ані
вболівальникам (серед яких було чимало мам
з малими дітками, що підтримували своїх
рідних), це не завадило гарно й весело провести свій вільний час.
Отож, трійка лідерів з пляжного волейболу
така: на 3-ому місці – команда ЦТАВ, на 2-ому
– СКМ і на 1-ому – команда ХЦ. Після семи
видів змагань турнірна таблиця Спартакіади
РАЕС виглядає так: 3-є місце – ЕРП-1, 2-е – ХЦ,
1-е – ЦТАВ.
Наступним видом змагань буде мініфутбол,
але повболівати за своїх фаворитів і дізнатися,
яка ж команда найкраща у цьому виді спорту,
зможемо аж у вересні. Спартакіада РАЕС бере
перерву і йде на літні канікули. Бажаємо всім
спортсменам гарно відпочити і з новими силами продовжити змагання восени.
Олена РОМАНІК

Фотофакт
Переможці вікторини «Що ти знаєш про
ВАО АЕС?» Роман Голопапа (ВЯБ), Дмитро Коваль (ЕЦ), Вадим Лосінець (СНРтаПЕ), Роман
Волчко (ДУ) (на фото) та Геннадій Назарець
(ЦРЗС ЕРП) отримали пам’ятні сувеніри від
представника ВАО АЕС-МЦ на РАЕС Анатолія
Васильчука.
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Перспектива

Оголошення
25 червня 2019 року з 11 до 13 години у
Вараському відділі Сарненської місцевої прокуратури, що знаходиться за адресою: м. Вараш, м-н Будівельників, 1, здійснюватиметься особистий прийом громадян заступником
прокурора Рівненської області Пацканом
Мирославом Васильовичем.
Для попереднього запису та отримання необхідної інформації звертатись за телефоном
(03636) 2-50-20.
Ю. Крупенко,
начальник відділу місцевої прокуратури

Вибір майбутньої професії – основне питання для випускників шкіл. Серед безлічі можливих варіантів потрібно
зробити правильний вибір. Майбутня професія повинна відповідати вимогам сучасного суспільства, мати
перспективу у майбутньому, приносити стабільно високий дохід, бути цікавою та стати покликанням
на все життя. Спеціаліст у галузі атомної енергетики – це саме та професія, що відповідає всім цим вимогам.

Наразі атомна енергетика забезпечує
більш ніж половину електроенергії країни.
Рівень розвитку енергетики має вирішальний вплив на стан економіки в державі, на
вирішення проблем соціальної сфери та рівень життя людини. Згідно з Енергетичною
стратегією розвитку галузі до 2030 року обсяги виробництва електроенергії атомними
електростанціями і надалі збільшуватимуться як за рахунок введення в експлуатацію
нових енергоблоків АЕС, так і за рахунок
реконструкції діючих енергоблоків з продовженням терміну експлуатації щонайменше
на 15 років. Таким чином, розвиток атомної
енергетики України та необхідність підготовки спеціалістів у галузі атомної енергетики
відповідають державній політиці України.
Кафедра атомних електричних станцій
Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ) є базовою кафедрою Державного підприємства НАЕК «Енергоатом» з
підготовки інженерних кадрів для атомної
енергетики України.

Безпека людини

Як вберегтися
від спеки?

Керівникам структурних підрозділів ВП РАЕС під час підвищення температури повітря необхідно вжити
заходи із попередження нещасних
випадків.
Спекотний мікроклімат має шкідливий вплив на організм людини,
викликаючи погіршення самопочуття, зниження працездатності, загострення хронічних хвороб. Особливо
це стосується тих, хто працює на відкритих місцевостях, у виробничих і
громадських приміщеннях без кондиціонування. Робочий процес за таких умов необхідно організовувати з
урахуванням заходів профілактики
перегрівання організму і рекомендацій, викладених у пам’ятці.
Пам'ятка для працівників
в умовах підвищеної
температури повітря
1. З метою профілактики перегрівання організму (гіпертермії) необхідно організувати раціональний
режим праці. При роботах на відкритих місцевостях і температурі зовнішнього повітря 350С і вище, тривалість періодів безперервної роботи
повинна складати 15-20 хвилин з наступною тривалістю відпочинку не
менше 10-12 хвилин в охолоджуваних приміщеннях. При цьому допустима сумарна тривалість термічного
навантаження за робочу зміну для
осіб які використовують спеціальний одяг для захисту від теплового
випромінювання не повинна перевищувати 4-5 годин, і 1,5-2 години
для осіб без спеціального одягу.

2. В охолоджуваних приміщеннях,
аби уникнути негативного впливу на
організм великого перепаду температур, слід підтримувати температуру
повітря на рівні 24-25°C.
3. Для захисту від надмірного теплового випромінювання необхідно використовувати спеціальний
одяг або одяг з натуральних тканин,
обов’язково надягати головний убір.
4. З метою профілактики зневоднення організму рекомендується
правильно дотримуватися питного
режиму. Для оптимального водозабезпечення рекомендується також
відшкодовувати втрату солей і мікроелементів, що виділяються з організму з потом, за рахунок вживання
підсоленої води, мінеральної лужної
води, молочнокислих напоїв (знежирене молоко, молочна сироватка), соків, вітамінізованих напоїв.
5. Пити воду слід часто і потроху,
щоб підтримувати хорошу гідратацію організму (оптимальний вміст
води в організмі, який забезпечує
його нормальну життєдіяльність,
обмін речовин). При температурі повітря більше 300С і виконанні робіт
середньої тяжкості, потрібно випивати не менше 0,5 л води на годину
– приблизно одна склянка кожні 20
хвилин.
6. Для підтримки імунітету і зниження інтоксикації організму рекомендується вживання фруктів і овочів.
7. Відмовтеся від сигарет, адже нікотин звужує кровоносні судини і
викликає підвищення артеріального
тиску, який і без того у спеку підвищений. Уникайте вживання алкоголю.
Будьте здорові!
Служба охорони праці

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

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих спеціалістів з 1964 року. Матеріально-технічна база кафедри АЕС складається
з навчальних аудиторій, навчальної лабораторії ядерної та нейтронної фізики, науковонавчальної лабораторії машинного залу. На
кафедрі АЕС є профільні лекційні аудиторії,
обладнані мультимедійною технікою, наглядними посібниками та стендами.
Кафедра АЕС активно співпрацює зі всіма
АЕС України з питань підготовки кадрів та
науково-технічної підтримки галузі, із зарубіжними вищими навчальними закладами
та міжнародними організаціями з питань
наукової, методичної та організаційної діяльності.
Наші випускники працюють на АЕС України та за кордоном, а саме:
✓ в реакторному, турбінному цехах;
✓ в підрозділі радіаційної безпеки та поводження з радіоактивними відходами;
✓ ремонтному підрозділі;
✓ у відділах, що забезпечують технологічний процес АЕС;
✓ у службі фізичного захисту ядерних
об’єктів;
✓ у науково-дослідних, проєктних організаціях;
✓ у закладах освіти з профільним напрямком;
✓ у контролюючих органах;
✓ на виробництвах обладнання для ядерних енергетичних установок.
Для розширення можливостей у працевлаштуванні студенти навчаються також про-

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

єктуванню, монтажу та ремонту обладнання
АЕС. На даний час випускники кафедри АЕС
забезпечують інженерну підтримку з управління ресурсом і зняття АЕС з експлуатації.
Випускники кафедри АЕС ОНПУ займають посади вищої керівної ланки управління
ядерної енергетики України: президента та
віце-президентів НАЕК «Енергоатом», генеральних директорів АЕС України, головних
інженерів АЕС, начальників зміни ядерних
енергоблоків, керівників навчальних цен-

трів АЕС тощо.
Запрошуємо випускників до вступу на кафедру АЕС Одеського національного політехнічного університету.
Спеціальність – 143 «Атомна енергетика».
Детальніше про умови вступу: http://ac.opu.
ua/specialization/atomna-energetyka.
Володимир Кравченко,
професор, доктор технічних наук,
завідувач кафедрою АЕС ОНПУ

Естафета таланту

Творчість

В

же 22 роки навчає дітей,
долучаючи їх до світу мисВолодимирівна
тецтва, Любов
Коришко, керівник гуртка образотворчого мистецтва і ліпки
з пластиліну Палацу культури
РАЕС. За весь цей час «дала квиток у життя» багатьом талановитим дітям, які згодом пов’язали
свої життя з творчими професіями і стали художниками, архітекторами, дизайнерами...
Любов Володимирівна має
диплом Львівського художнього
інституту. Вона – скульптор як за
фахом, так і за покликом душі.

Владислав АНДРОСЕНКО
втілив у скульптурі
персонажа з прочитаної
книжки про драконів

Імпресією вирізняються роботи
Дарини РЄЗНІКОВОЇ, яка планує
пов'язати життя з мистецтвом

Творчий колектив гуртка образотворчого мистецтва
і ліпки з пластиліну ПК РАЕС
Колись давно мала власну творчу
майстерню в Івану-Франківську,
організовувала персональні виставки робіт. А останні два десятиліття любов до мистецтва натхнен-

но намагається передавати дітям,
виховувати в них естетичний
смак, відчуття прекрасного.
Олена РОМАНІК
Фото автора

Афіша Палацу культури
Виставка творчих робіт майстрині точкового розпису
Любові Ципан (м. Вараш) в рамках мистецького проєкту
Палацу культури «Арт-галерея митців-аматорів ВП РАЕС
і міста Вараш»
Віконна вітрина фасаду І поверху Палацу культури.
До 23 червня з 10 до 20 години – виставка карликових
мавпочок (м. Харків). Фоє ІІ поверху Палацу культури.
Телефони для детальної інформації: 050-53-570; 09659-82-830.

Використання наших
публікацій – тільки
за погодженням з
редакцією.

Жіночій образ в улюбленому стилі
фентезі створила Катя КЛИМОВА

З 21 до 23 червня – регіональний фестиваль «Аніматор-шоу–2019». РОК «Біле озеро».
26 червня о 17 годині – пізнавальна гра-вікторина
«Конституція очима дітей». Танцювальна зала.
27 червня об 11 годині – літературно-музична композиція до Дня Конституції України «Ми – це Україна!».
Танцювальна зала.
Запрошуємо дітей на «Веселі канікули» в студію «Промінчики» Палацу культури.
Деталі за тел.: 067-363-75-65, 067-724-88-88, 2-44-45.
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