
 Місце проведення конференції 

 

 
 

 

 

Готель "Вараш" Рівненська обл., м. Вараш, майдан Незалежності, 3А,  

(03636) 2-41-99, факс 2-47-87, gornn@rnpp.atom.gov.ua 

 https://www.rnpp.rv.ua/hotel-varash.html 

Готель є візитівкою міста, розташований у центрі міста, 

працює цілодобово, є можливість безготівкового розрахунку.  

Номери обладнані усіма зручностями: телефоном, кабельним 

телебаченням, безкоштовним Wi-Fi та побутовою технікою.  

У наявності 147 номерів різної категорії на 216 ліжко-місць: 

люкси, напівлюкси, стандарти одномісні та двомісні.  
Інформаційний центр ВП «Рівненська АЕС» (далі – РАЕС) 

"Полісся" - діяльність передбачена Законом України "Про 

використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", згідно з 

яким громадяни мають право на отримання повної та досто-

вірної інформації про діяльність ядерного об'єкта. 

Ця сучасна споруда містить облаштовані експонатами зали з 

такими експозиціями: історія будівництва та пуску енерго-

блоків і міста; події та впливові особистості РАЕС; етнографія. 

Музей РАЕС - це не просто зібрання дивовижних експонатів, 

а зв'язок поколінь, спадкоємність культур. Враховуючи це в 

музеї відображено історію с. Вараш, на місце якого були 

споруджені РАЕС і місто. Етноекспозиція вміщує зразки 

декоративно-ужиткового мистецтва, елементи побуту і праці 

мешканціів с. Вараш і Володимирецького р-ну ХІХ-ХХ століть. 

Реабілітаційно-оздоровчий центр навчально-тренуваль-

ного центру (далі – РОЦ НТЦ) РАЕС - завершуються будіве-

льні роботи у РОЦ, який функціонуватиме на базі НТЦ. РОЦ 

надаватиме спортивно-оздоровчі, реабілітаційні та рекреаційні 

послуги для персоналу РАЕС. Політика закладу передбачатиме 

забезпечення функціонального підтримання та збереження 

людських сил і можливостей кожного працівника. 

НТЦ РАЕС - щороку проводить професійне навчання 

персоналу станції (сучасні методики та технології навчання, а 

також можливість дистанційного навчання). Діяльність НТЦ 

триває 28 років, запроваджено безліч інноваційних методик та 

технологій навчального процесу. Здійснено впровадження 

модульного підходу в навчанні працівників та автоматизованої 

тестової форми перевірки їх знань. Якісна підготовка 

оперативного персоналу здійснюється на повномасштабних 

тренажерах ПМТ-440 і ПМТ-1000. В НТЦ функціонує кімната 

релаксації, у якій проводяться сеанси психоемоційного роз-

вантаження для цього персоналу, що дозволяє їм реабілітува-

тись та підвищити стресостійкість. 

Водозабірні споруди ВП «Рівненська АЕС» - на балансі 

РАЕС знаходяться водозабірні споруди до складу яких входять: 

- артезіанські свердловини в кількості 9 од. (НС І підйому); - 

резервуари артезіанської води в кількості 2 од.; - насосна 

станція ІІ підйому; - хлораторна, в якій розміщена установка 

для знезараження питної води розчином гіпохлориту натрію; - 

зовнішні мережі водопостачання. Споруди призначені для 

забезпечення питної води власних об’єктів РАЕС, споживачів 

будівельної бази № 1 і № 2, та с. Заболоття, в т.ч. населення. За 

допомогою теплофікаційних установок, питна вода, 

пройшовши водопідготовку, використовується в тепло-

постачанні м. Вараш, с. Заболоття і об’єктів РАЕС. 

Також заплановано огляд об’єктів соціально-культурного 

призначення м. Вараш (в т.ч. вуличного освітлення міста, НВК 

«ДНЗ-ЗОШ І ст.» №10 та Вараської ЗОШ І-ІІІ ст. №5. 

Крім того, буде проведено огляд Свято-Миколáївської церкви 

в с. Стара Рафалівка, Володимирецький району, яка є 

пам’яткою архітектури національного значення (1783 року). 

 

 

 

 

 
 Інформація для учасників конференції 

Графік роботи конференції:  
Заїзд учасників – 12.11.2019 (після 18 год.).  
13.11.2019 – пленарне засідання та стендові доповіді, в т.ч. огляд об’єктів, де реалізовані інвестиційні проекти на ВП «Рівненська 

АЕС» ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» Мінпаливенерго.  
14.11.2019 – пленарне засідання та стендові доповіді, в т.ч. огляд об’єктів, де реалізовані проекти з енергозбереження і енерго-

ефективності в соціальній інфраструктурі м. Вараш.  
    15.11.2019 – пленарне засідання та стендові доповіді, в т.ч. огляд Свято-Миколáївської церкви в с. Стара Рафалівка, 

Володимирецький району.  
Від'їзд учасників – 15.11.2019 (після 13 год.).  

Умови участі:  
Загальна вартість участі у конференції включає організаційний внесок:  
- звичайна участь – 5450 грн. в т.ч. проживання в готелі «Вараш» м. Вараш (двомісні номери зі всіма зручностями);  
- дистанційна участь, в т.ч. для аспірантів – 3850 грн. (без проживання з обідом і вечерею 13.11.2019 та обідом і вечерею 14.11.2019).  

Загальна вартість участі у конференції також покриває витрати на:  
- триразове харчування, в т.ч. дружню вечерю та неформальне спілкування (за підсумками 1 дня) і брейк-каву в перервах між 

засіданнями (за умови звичайної участі, а дистанційної - обід і дружню вечерю 13.11.2019 та обід і вечерю 14.11.2019);  
- огляд об’єктів та проведення екскурсій (згідно із програмою);  
- транспортне обслуговування учасників конференції для забезпечення огляду об’єктів (згідно із програмою в м. Вараш);  
- оренду приміщень для проведення засідань конференції;  
- оренду комп'ютерного та проекційного обладнання для супроводу доповідей;  
- видання матеріалів конференції та забезпечення учасників канцелярським приладдям.  

Сплатити до 06.11.2019. Оплата здійснюється згідно із договором-рахунком.  
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