
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця:

Найменування юридичної особи: Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча 
компанія «Енергоатом».

Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3.

Код згідно з ЄДРПОУ ДП «НАЕК «Енергоатом»: 24584661.
Код згідно з ЄДРПОУ ВП РАЕС: 05425046.

Прізвище, ім’я та по батькові керівника державного підприємства «Національна атомна
енергогенеруюча компанія «Енергоатом»: Недашковський Юрій Олександрович.
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел: + 38 044 277-78-89,
факс: + 38 044 277-78-83, e.mail: energoatom@atom.gov.ua.

Прізвище, ім’я та по батькові керівника відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична 
станція» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія 
«Енергоатом»: Павлишин Павло Яремович, який здійснює від імені ДП «НАЕК «Енергоатом» 
повноваження, передбачені Положенням про відокремлений підрозділ «Рівненська атомна 
електрична станція», на підставі довіреності від 22.03.2016 р. з терміном дії до 01.06.2019 р.
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел: + 38 03636 64-1-74,
факс: + 38 03636 2-23-14, e.mail: office@mpp.atom.gov.ua.

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 34400, м. Вараш, Рівненська область,
відокремлений підрозділ «Рівненська атомна електрична станція» державного підприємства 
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування страхової компанії, строк дії 
страхового полісу, номер і дата його видачі):

ДП «НАЕК «Енергоатом» укладено договір від 12.04.2017 р. № 9-010-04-17-00649 із ЗАТ 
«ПРОСТО-страхування», яка є уповноваженою страховою компанією об’єднання «Ядерний 
страховий пул», обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, 
термін дії з 29.04.2017 р. по 28.04.2018 p.;
ДП «НАЕК «Енергоатом» укладено договір від 01.03.2018 р. № 018-200333/001ВНО/09- 
010-01-18-00808 із ПАТ «Страхова компанія БРОКБІЗНЕС» обов’язкового страхування 
цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна 
пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може 
призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, термін дії 
договору з 02.03.2018 р. по 01.03.2019 р.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
сертифікаційний аудит в період з 03.10.2016 р. по 07.10.2016 p., «TUV NORD Certification». 
Сертифікат на систему менеджменту BS OHSAS 18001:2007 (Occupational health and safety 
management systems. Requirements) «Системи менеджменту професійного здоров’я та 
безпеки. Вимоги», реєстраційний номер сертифіката 44 116 16 32 0161-003, чинний до 
14.11.2019р.
ресертифікаційний аудит в період з 20.11.2017 р. по 22.11.2017 р., «TUV NORD 
Certification». Підтверджено чинність сертифікату 44 116 16 32 0161-003 до 14.11.2019 р.
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Я, Павлишин Павло Яремович, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально- 
технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки: зварювальні роботи.

Кількість робочих місць по даному виду робіт: 141.
В тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  відсутні.
На підставі вимог «Методики ідентифікації небезпек, оцінювання та управління ризиками для 
життя та здоров’я працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» МТ-Д.0.26.660-17 у ВП РАЕС розроблені 
та введені в дію Карти ідентифікації небезпек, оцінювання та управління ризиками для життя та 
здоров’я на кожному робочому місці працівників ВП РАЕС. За результатами проведеної 
ідентифікації робочих місць визначено, що у ВП РАЕС відсутні робочі місця, на яких існує 
підвищений ризик виникнення травм.

Кількість будівель і споруд: будівлі, споруди промплощадки блоків № 1-4 та об’єктів 
загальностанційного призначення ВП РАЕС.

Кількість виробничих об’єктів: 11 підрозділів.

Інші відомості:

1. У ВП РАЕС функціонує система управління охороною праці (далі - СУОП), яка спрямована 
на реалізацію державної політики України в сфері професійної безпеки, а також створення 
безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням. 
СУОП підприємства сертифікована згідно з ДСТУ ОНБАБ 18001:2010 і охоплює політику у сфері 
якості, планування, запровадження та функціонування, перевіряння, аналізування з боку 
керівництва, постійне вдосконалення.

2. Управління охороною праці здійснюють:
генеральний директор ВП РАЕС Павлишин Павло Яремович - забезпечення функціонування 
та загальне керівництво охороною праці в цілому у ВП РАЕС;
головний інженер - перший заступник генерального директора ВП РАЕС Ковтонюк Павло 
Іванович -  забезпечення безпечних умов праці і безпеки технологічних процесів у ВП РАЕС; 
головний інспектор - керівник служби охорони праці ВП РАЕС Павлов Юрій 
Олександрович -  забезпечення формування і вдосконалення СУОП на атомній станції; 
начальник служби охорони праці ВП РАЕС Майданюк Сергій Юрійович -  планування, 
впровадження та організація функціонування СУОП;
начальники структурних підрозділів -  керівництво направленням діяльності з охорони праці 
в підлеглих підрозділах.

Генеральний директор ВП РАЕС Павлишин П. Я., головний інженер - перший заступник 
генерального директора Ковтонюк П. І., головний інспектор ВП РАЕС Павлов Ю. О. та начальник 
служби охорони праці Майданюк С. Ю. пройшли навчання та перевірку знань Закону України 
«Про охорону праці» та нормативно-правових актів з ОП в ДП «Головний навчально-методичний 
центр Держпраці» м. Київ:

Павлишин П. Я. протокол від 25.05.2017 р. № 147-17;
Ковтонюк П. І. протокол від 24.07.2015 р. № 288-15;
Павлов Ю. О. протокол від 24.07.2015 р. № 288-15;
Майданюк С. Ю. протокол від 25.05.2017 р. № 147-17.

Начальники структурних підрозділів пройшли навчання та перевірку знань Закону України 
«Про охорону праці» та нормативно-правових актів з ОП в комісії № 1 ВП РАЕС.

Згідно з вимогами Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів з ОП 
наказом генерального директора ВП РАЕС від 15.04.2015 р. №461 «Про зміни в організаційній 
структурі управління ВП РАЕС» створена служба охорони праці ВП РАЕС (далі - СОП) в складі:



з

відділ охорони праці:
група вдосконалення управління охороною праці; 
група нагляду за охороною праці; 
промислово-санітарна лабораторія; 

відділ охорони здоров’я.
Обов’язки керівників та працівників служби охорони праці викладені у посадових 

інструкціях персоналу СОП. Інспектори СОП пройшли навчання і перевірку знань Закону України 
«Про охорону праці» та нормативно-правових актів з ОП в ДП «Головний навчально-методичний 
центр Держпраці» м. Київ. Працівники ПСЛ та відділу охорони здоров’я СОП пройшли навчання і 
перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів з ОП в 
екзаменаційних комісіях ВП РАЕС.

3. У ВП РАЕС розроблено «Положення про проведення інструктажів для персоналу 
ВП «Рівненська АЕС» 082-6-П-СОП, яке затверджено генеральним директором ВП РАЕС 
30.05.2016 р. Це положення встановлює порядок проведення інструктажів з питань охорони праці, 
порядок розробки програм їх проведення під час прийому на роботу, у процесі трудової діяльності 
та під час професійного навчання персоналу ВП РАЕС.

Дане положення визначає порядок та періодичність проведення видів інструктажів:
вступного;
первинного;
повторного;
позапланового;
цільового.
Всі види інструктажів проводяться у формі співбесіди. При проведенні інструктажів 

допускається використання слайдів, відео та інших інформаційних матеріалів. Первинний, 
повторний, позаплановий та цільовий інструктажі закінчуються перевіркою знань у вигляді усного 
опитування осіб, яким проводився інструктаж. Інструктажі проводяться за програмами, що 
розроблені відповідно до вимог посадових, робочих інструкцій та інструкцій з охорони праці, з 
періодичністю, що встановлена положенням про проведення інструктажів.

4. Згідно з наказом генерального директора ВП РАЕС від 27.11.2017 р. №985 «Про 
впровадження/скасування нормативних документів» у ВП РАЕС впроваджені:

Положення про систему управління охороною праці у ДП «НАЕК «Енергоатом» 
ПЛ-С.0.26.165-17;
Методика ідентифікації небезпек, оцінювання та управління ризиками для життя та здоров’я 
працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» МТ-Д.0.26.660-17.

5. У ВП РАЕС розроблені та введені в дію:
«Положення про систему управління охороною праці ВП «Рівненська АЕС»
082-2-П-СОП, затверджено генеральним директором ВП РАЕС 19.03.2018 р.;
«Положення про службу охорони праці» 031-1-01 -ОА-04-082, затверджено генеральним 
директором ВП РАЕС 12.05.2015 р.:
«Положення про професійне навчання працівників ВП «Рівненська АЕС»
052-2-П-НТЦ, затверджено генеральним директором ВП РАЕС 06.06.2017 р.;
«Положення по складанню програм професійного навчання персоналу
ВП «Рівненська АЕС» 052-3-П-НТЦ, затверджено генеральним директором ВП РАЕС 
06.02.2017 р.;
«Положення про порядок перевірки знань персоналу ВП «Рівненська АЕС»
052-4-П-НТЦ, затверджено генеральним директором ВП РАЕС 31.10.2017 р.;
«Положення про навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки працівників 
ВП «Рівненська АЕС» 052-18-П-НТЦ, затверджено генеральним директором ВП РАЕС 
25.07.2016 р.;
«Програма підготовки керівників і професіоналів ВП «Рівненська АЕС». Курс: Охорона 
праці» 052-60-ПП-НТЦ, затверджена ГІС ВП РАЕС 21.04.2016 р.;
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«Програма підготовки керівників ВП «Рівненська АЕС» 052-06-ПП-НТЦ, затверджена 
генеральним директором ВП РАЕС 29.10.2015 р.;
«Програма підвищення кваліфікації персоналу ВП «Рівненська АЕС» з питань організації і 
безпечного виконання робіт за нарядно-допускною системою» 052-35-ППВК-НТЦ, 
затверджена генеральним директором ВП РАЕС 23.11.2017 р.;
«Програма спеціального навчання персоналу ВП «Рівненська АЕС» з питань охорони праці 
052-02-ПСН-НТЦ, затверджена ГІС ВП РАЕС 28.08.2017 р.;
«Програма підготовки новоприйнятих працівників. Курс: Професія -  енергетик»
052-03-ПП-НТЦ, затверджена ГІС ВП РАЕС 17.08.2017 р.;
«Програма виробничо-технічного навчання персоналу ВП «Рівненська АЕС» на 2018 рік» 
052-35-ПВТН-НТЦ, затверджена ГІС ВП РАЕС 01.06.2017 р.

6. Наказом генерального директора ВП РАЕС від 10.11.2017 р. № 3477-к «Про введення в дію 
річного план-графіку професійного навчання персоналу ВП РАЕС на 2018 рік» введено в дію 
річний план-графік професійного навчання персоналу ВП РАЕС на 2018 рік.

7. Наказом генерального директора ВП РАЕС від 27.12.2017 р. № 1092 «Про проведення 
періодичних медичних оглядів працівників ВП РАЕС у 2018 році» визначено порядок та терміни 
проходження медичного огляду працівниками ВП РАЕС у 2018 році.

8. Згідно з наказом генерального директора ВП РАЕС від 13.07.2017 р. № 2256-к «Про створення 
постійно діючих екзаменаційних комісій та порядок перевірки знань персоналу ВП РАЕС» 
створені постійно діючі комісії для перевірки знань персоналу ВП РАЕС. Голова та члени комісії 
№ 1 ВП РАЕС пройшли навчання і перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів з ОП в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» 
м. Київ, протоколи від 24.07.2015 р. №288-15, від 04.12.2015 р. №570-15, від 25.05.2017 р. 
№ 147-17, від 07.06.2017 р. № 147/1-17.

9. У ВП РАЕС розроблено і затверджено:
«Перелік нормативної документації ВП «Рівненська АЕС» 031-3-ПЕ-С3я, затверджений ГІС 
ВП РАЕС 06.05.2016 р.
«Перелік виробничої документації ВП «Рівненська АЕС» 102-1-ПЕ-ВТС, затверджений ГІС 
ВП РАЕС 07.05.2015 р.
«Положення про складання та ведення виробничої документації» 102-2-П-ВТС, затверджено 
генеральним директором ВП РАЕС 06.05.2016 р.

10. Інформація про зварювальні роботи у ВП РАЕС.
10.1. Зварювальні роботи у ВП РАЕС виконують такі підрозділи:
№
п/п

Підрозділ

Зварювальне обладнання

Тип (марка) обладнання, кількість
К-
сть

(шт.)

Рік
виготов

лення

Країна
виробник

1. Цех теплових та 
підземних 
комунікацій 
(ЦТПК)

зварювальний апарат Дуга 1 1996 Україна
зварювальний випрямляч ВД-401 1 1992 Україна
зварювальний випрямляч ВД-306 1 1992 Україна
зварювальний випрямляч ВДУ-306 1 1995 Україна
апарат зварювальний пересувний АДД-4001У 1 1997 Україна
апарат зварювальний пересувний АДД-4002У 3 1996 Україна

2. Управління 
соціальних 
об’єктів (УСО)

зварювальний апарат ТДМ-180 1 1994 Україна
зварювальний випрямляч ВД-306М 1 1995 Україна

3. Транспортний цех
(ТрЦ)

зварювальний випрямляч ВД-306 2 1998 Україна
установка для дугового зварювання УДГ-501 1 1992 Україна
зварювальний випрямляч ВД-ЗОб-УЗ 1 1994 Україна
зварювальний випрямляч ВДУ-306 1 1994 Україна
пост ручного зварювання ПРС-251 1 2002 Україна



зварювальний апарат МІНІМАГ 161 1 1994 Україна
зварювальний апарат СВАП-01 1 1994 Україна
напівавтомат зварювальний ПДУ-250 1 2007 Україна

4. Гідротехнічний зварювальний випрямляч ВД-306М 1 1999 Україна
цех (ГТЦ) зварювальний випрямляч ВД-403 1 2000 Україна

зварювальний випрямляч ВД-306АМ 1 1995 Україна
5. Цех

господарського
обслуговування
(ЦГО)

джерело живлення для ручної електрозварки И- 
190

1 1993 Україна

6. Цех зварювання зварювальний випрямляч ВДМ-1001 2 1985 Україна
ЕРП (ЦЗ ЕРП) зварювальний випрямляч ВДМ-1201 2 1992 Україна

зварювальний випрямляч ВДМ-1202 2 1997 Україна
зварювальний випрямляч ВДМ-306 4 1996 Україна
зварювальний випрямляч ВДМ-306М 2 1996 Україна
зварювальний випрямляч ВД-301 1 1987 Україна
зварювальний випрямляч ВД-316 2 1998 Україна
зварювальний випрямляч ВД-401 2 1989 Україна
зварювальний випрямляч ВД-402 1 1989 Україна
зварювальний інвертор ARC-140 2 2008 Україна
зварювальний інвертор ARC-160 H/VRD 2 2008 Україна

7. Цех з ремонту зварювальний випрямляч ВД-306-М 1 1996 Україна
загальностанцій- зварювальний випрямляч ВДМ-6303 1 1997 Україна
них систем ЕРП зварювальний випрямляч ВДМ-306-ТУ2 1 2000 Україна
(ЦРЗС ЕРП) зварювальний інвертор «Імпульс» 2 2011 Україна

зварювальний випрямляч ВДМ-306 2 1983 Україна
зварювальний випрямляч ВДГ-303 2 1995 Україна
напівавтомат зварювальний ПСБ-355 1 1996 Україна
напівавтомат зварювальний ПДГ-312 2 1996 Україна
джерело зварювального струму «Дуга» 1 1996 Україна
машина електрозварювальна МТ-2002 1 1990 Україна
машина контактної зварки МТ-1618 1 1982 Україна

8. Цех з ремонту 
електротехнічного 
устаткування 
(ЦРЕУ ЕРП)

зварювальний інвертор KAISER NBC-250 1 2014 Китай

9. Електричний цех зварювальний інвертор Telwin Теспіса 164 2 2009 Україна
(ЕЦ) зварювальний випрямляч ВДУ-306 1 1996 Україна

агрегат зварювальний ТНЕ-180 1 1996 Україна
10. Управління 

робітничого 
постачання (УРП)

зварювальний випрямляч ВДУ-306 1 1988 Україна
зварювальний випрямляч ВД-306 УЗ 1 1992

О

Україна

11. Цех теплової зварювальний випрямляч ВД-306М 1 1997 Україна
автоматики та зварювальний випрямляч ВД-ЗОб-УЗ 1 1985 Україна
вимірювань зварювальний інвертор Expressweid Inverter 161 1 2007 Туреччина
(ЦТАВ) зварювальний інвертор Expressweid Inverter 161 1 2007 Туреччина

10.2. В підрозділах, які виконують зварювальні роботи (контроль зварювальних з ’єднань), 
створені цехові комісії з перевірки знань персоналу. Голови та члени цехових комісій пройшли 
навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів з 
ОП в комісії № 1 - 16 ВП РАЕС:

Скорочена
назва

підрозділу

№ та дата наказу 
про створення 
цехової комісії

Склад цехової комісії № та дата протоколу 
про перевірку знань

ЦТГТК № 2516-к 
від 02.08.2017

• Голова комісії: начальник ЦТПК -  Дегтяр O.A.
• Члени комісії:
-  заступник начальника-Затірка О.З.

№491 від 23.12.2016 

№ 138 від 20.04.2017
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-  заступник начальника-Васюха Б.П.
-  заступник начальника -  Реєнт В.Є.
-  начальник дільниці -  Ковальчук О.В.
-  начальник дільниці -  Смітюх В.М.
-  начальник дільниці -  Канський A.B.
-  начальник дільниці -  Нестер А.І.
-  начальник дільниці -  Лідич В.В.
-  начальник дільниці -  Якубський В.А.
-  начальник дільниці -  Барилюк С.П.

№ 4 від 12.01.2017 
№ 206 від 11.06.2015 
№ 23 від 23.06.2017 
№ 42 від 10.11.2017 
№ 44 від 01.12.2017 
№ 7 від 10.03.2017 
№ 48 від 08.12.2017 
№ 19 від 19.05.2017 
№ 35 від 08.09.2017

УСО № 787
від 22.09.2017

• Голова комісії: нач. УСО -  Ткачук В.Ф.
• Члени комісії:
-  головний інженер УСО -  Делех В.А.
-  директор РОК «Біле озеро» -  Устимчик Я.П.
-  заст. директора РОК «Біле озеро» - Ткачук В.В.

№ 182 від 25.05.2017

№ 4 від 25.02.2016 
№ 9 від 10.06.2016 
№ 4 від 18.07.2017

ТрЦ № 617
від 28.07.2017

Комісія з перевірки знань у професіоналів та 
фахівців:
• Голова комісії: начальник цеху -  Таякін С.М.
• Члени комісії:
-  заступник начальника -  Кулініч Л.М.
-  начальник дільниці -  Калушка П.І.
-  начальник відділу -  Жук І.П.
Комісія з перевірки знань у робітників:
• Голова комісії: заступник нач. -  Кулініч Л.М.
• Члени комісії:
-  головний інженер -  Лесько М.К.
-  начальник дільниці -  Кулик В.В.
-  старший майстер -  Грушевський В.В.
-  майстер -  Жучок Р.В.
-  майстер -  Окачук С.В.
-  майстер -  Хондока М.М.
-  майстер -  Мордас С.П.

№ 290 від 14.09.2017

№ 332 від 24.09.2015 
№ 9 від 06.09.2016 
№ 18 від 28.11.2017

№ 332 від 24.09.2015

№ 119 від 30.03.2017 
№ 12 від 14.11.2017 
№ 16 від 17.11.2015 
№ 18 від 08.12.2015 
№ 24 від 26.12.2017 
№ 12 від 09.06.2015 
№ 3 від 28.03.2017

г т ц №735
від 06.09.2017

• Голова комісії: нач. ГТЦ -  Юсин P.A.
• Члени комісії:
-  заступник начальника ГТЦ-РоманюкМ .В.
-  заступник начальника ГТЦ -  Семко М.М.
-  інженер II кат. -  Бортнік O.A.
-  майстер -  Сидорчик М.С.

№ 137 від 07.04.2016

№ 299 від 14.09.2017 
№ 157 від 21.04.2016 
№ 5 від 20.05.2016 
№ 5 від 12.06.2015

ц г о № 1330 
від 18.09.2015

• Голова комісії: нач. ЦГО -  Кусик В.В.
• Члени комісії:
-  заступник начальника -Гримут В.І.
-  заступник начальника -  Костиренко Ф.В.
-  начальник дільниці -  Демчук С.В.
-  інженер І кат. -  Шолом В.В.

№243 від 07.07.2016

№221 від 22.06.2017 
№ 438 від 14.02.2017 
№ 10 від 08.11.2016 
№ 15 від 15.12.2016

ЦЗЕРП № 487
від 16.06.2017

• Голова комісії: головний зварник -  начальник 
цеху -  Гарасимчук М.М.
• Члени комісії:
-  заступник начальника цеху -  Совгуть Я.О.
-  ст. майстер -  Кучерук О.М.
-  ст. майстер -  Шинкар O.A.
-  пров. інженер із зварювання -  Скоклюк С.В.

№ 74 від 22.02.2018

№ 306 від 20.08.2016 
№ 26 від 17.11.2017 
№ 6 від 02.03.2018 
№ 23 від 22.05.2015

ЦРЕУ ЕРП № 487
від 16.06.2017

• Голова комісії: нач. ЦРЕУ ЕРП -  Ніколаєв І. Ю.
• Члени комісії:
-  заступник начальника цеху -  Суботенко С. П.
-  заступник начальника цеху -  Омельянець C. М.
-  заступник начальника цеху -  Семенчук О. В.
-  начальник дільниці-Бережний С. Й.
-  начальник дільниці -  Соколов В. І.

№ 402 від 03.11.2016

№ 310 від 21,09.2017 
№ 228 від 23.06.2016 
№ 98 від 01.03.2018 
№ 12 від 09.06.2017 
№ 14 від 01.04.2016

ЕЦ № 3919-к 
від 15.12.2017 р.

Комісія з перевірки знань:
• Голова комісії: заст. нач. цеху -  Герчанівський №463 від 08.12.2016
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В.Б.
• Члени комісії:
-  начальник ЕЦ - Семенов С. Ю.
-  заступник начальника цеху -  Рибачок О.І.
-  начальник дільниці -  Миронкж О.О.
-  начальник дільниці -  Остаток В.І.
-  старший майстер -  Пашко В.Н.
-  майстер -  Пашко В. М.
-  майстер -  Лосінець П. В.

№ 147 від 16.04.2015 
№ 246 від 20.07.2017 
№ 22 від 19.05.2017 
№ 7 від 06.04.2018 
№ 8 від 06.04.2018 
№ 45 від 19.05.2015 
№ 4 від 18.09.2015

ЦРЗС ЕРП № 487
від 16.06.2017

• Голова комісії: нач. ЦРЗС ЕРП -  Хомич В.П.
• Члени комісії:
-  заступник начальника цеху -  Бойко О.О.
-  начальник дільниці -  Нікітюк О.М.
-  начальник дільниці -  Рокало М.М.
-  ст. майстер -  Фідра О.І.
-  ст. майстер -  Шелест М.П.

№461 від 08.12.2016

№ 250 від 07.07.2016 
№ 11 від 09.06.2017 
№ 20 від 08.05.2015 
№ 39 від 02.10.2015 
№ 22 від 15.05.2015

УРП № 1225 
від 22.12.2016

• Голова комісії: нач. УРП -  Сибіковська Л.О.
• Члени комісії:
-  головний інженер УРП -  Коцко О.І.
-  начальник РМЦ -  Воронець В.Ф.

№ 467 від 21.12.2017

№ 489 від 17.12.2015 
№ 187 від 23.11.2017

ЦТАВ № 119
від 25.01.2016

Комісія з перевірки знань у професіоналів та 
фахівців:
• Голова комісії: нач. ЦТАВ -  Корольчук В.П.
• Члени комісії:
-  заступник нач. цеху -  Калиновський Ю.Ю.
-  заступник начальника цеху — Чигаркін В.Ю.
-  заступник начальника цеху -  Лаба М.Я.
-  заступник начальника цеху -  Коломоєць І.В.
-  заступник начальника цеху -  Домальчук В.В.
-  заступник начальника цеху -  Пузирніков О.І.
-  начальник дільниці РМіН -  Демцюх Л.Б.
-  старший майстер -  Шкабура С.Ф.
-  старший майстер — Шатковський О.П.
Комісія з перевірки знань у робітників:
• Голова комісії: заст. нач. цеху -  Чигаркін В.Ю.
• Члени комісії:
-  заступник начальника цеху -  Лаба М.Я.
-  начальник дільниці РМіН -  Демцюх Л.Б.
-  старший майстер -  Шкабура С.Ф.
-  старший майстер -  Шатковський О.П.

№ 200 від 02.06.2016

№ 359 від 08.10.2015 
№ 25 від 04.02.2016 
№ 228 від 25.06.2015 
№ 247 від 20.07.2017 
№411 від 23.11.2017 
№ 166 від 18.05.2017 
№ 286 від 18.08.2017 
№ 12 від 25.03.2016 
№ 48 від 14.08.2015

№ 25 від 04.02.2016

№ 228 від 25.06.2015 
№ 286 від 18.08.2017 
№ 12 від 25.03.2016 
№ 48 від 14.08.2015

СКМ № 3463-к 
від 09.11.2017

Комісія з перевірки знань у керівників та 
професіоналів:
• Голова комісії: нач. СКМ -  Соловйов О. О.
• Члени комісії:
-  заступник нач. цеху -  Боган В.В.
-  заступник нач. цеху -  Ямпольський Г.М.
-  начальник відділу -  Пархомчук О.П.
-  заступник начальника відділу -  Проневич С.П. 
Комісія з перевірки знань у робітників:
• Голова комісії: нач. відділу -  Пархомчук О. П.
• Члени комісії:
-  заступник начальника відділу -  Проневич С.П.
-  старший майстер -  Казимирчик М.Л.
-  майстер -  Ярошик Р.В.
-  майстер -  Бутмерчук С.С.

№ 144 від 27.04.2017

№ 207 від 02.06.2016 
№201 від 04.06.2015 
№ 333 від 22.09.2016 
№61 від 23.02.2017

№ 333 від 22.09.2016

№61 від 23.02.2017 
№ 14 від 29.02.2016 
№ 67 від 31.10.2016 
№ 82 від 16.11.2015



10.3. Посадові особи, які відповідають за безпечне проведення зварювальних робіт, проходять 
навчання згідно з:

«Програмою підготовки керівників і професіоналів ВП «Рівненська АЕС». Курс: Охорона 
праці» 052-60-ПП-НТЦ, затверджена ГІС ВП РАЕС 21.04.2016 р.;
«Програмою підготовки керівників ВП «Рівненська АЕС» 052-06-ПП-НТЦ, затверджена 
генеральним директором ВП РАЕС 29.10.2015 р.;
«Програмою підвищення кваліфікації персоналу ВП «Рівненська АЕС» з питань організації і 
безпечного виконання робіт за нарядно-допускною системою» 052-35-ППВК-НТЦ, 
затверджена генеральним директором ВП РАЕС 23.11.2017 р.

10.4. В підрозділах для виконання зварювальних робіт працюють електрогазозварники, 
електрозварники та газорізальники:_______________________________________ ________ ________

№
п\п

Прізвище, ім'я, 
по батькові Посада Первинне навчання 

(що, коли, де закінчував)

№ прот., 
дата пер. 

знань з ОП

Група з 
електро
безпеки

Дата
проход
ження

медогля
ду

Цех теплових та підземних комунікацій

1. Андрусик В. В. Електро
газозварник 
4 розряду

Середнє професійне училище 
№ 9 смт. Володимирець, диплом 
Д №163346 від 15.07.1984

№ 50 
від 

15.03.2018

II 30.03.18

2. Ткачук В. М. Електро
газозварник 
4 розряду

Середнє професійно-технічне 
училище № 25 м. Кант, диплом 
А №341206 від 20.07.1978

№ 222
від

16.11.2017

II 29.03.18

3. Тимощук А. М. Електро
газозварник 
4 розряду

Середнє професійне училище 
№ 29 смт. Володимирець, диплом 
Б №777836 від 13.07.1988

№ 30
від

15.02.2018

II 23.02.18

4. Шуліпа С. І. Електро
газозварник 
5 розряду

Навчальний пункт РАЕС 
м. Кузнецовськ, свідоцтво №383 
від 25.11.1983

№ 158 
від 

31.08.2017

II 06.03.18

5. Протасевич 
В. М.

Електро
газозварник 
5 розряду

Середнє професійно-технічне 
училище №1 м. Рівне, диплом А 
№674460 від 18.07.1978

№ 160 
від 

31.08.2017

II 27.02.18

6. Мосійчук В. П. Електро
газозварник 
5 розряду

Середнє професійно-технічне 
училище №6 м. Кременець, 
диплом ДМ ВК №008128 від 
17.05.1997

№93
від

01.06.2017

II 16.02.18

Управління соціальних об’єктів

1. Федчук В. П. Електро
газозварник 
3 розряду

в/ч 96797, посвідчення №76 від 
14.11.1989

№ 1 
від 

01.02.2018

II 03.10.17

Транспортний цех

1. Водько І. В. Електро
газозварник 
4 розряду

Вище професійне училище №29 
смт. Володимирець, диплом ДЗ 
№008879 від 03.03.1997

№53
від

29.08.2017

II 12.05.17

2. Кулай Є. О. Електро
газозварник 
3 розряду

Професійно-технічне училище 
№12 м. Кузнецовськ, диплом К15 
№073859 від 30.06.2015

№ 57
від

12.09.2017

II 25.04.17

3. Рибчинчук С. JI. Електро
газозварник 
4 розряду

Вище професійне училище №29 
смт. Володимирець, диплом РВ 
№17538086 від 29.03.2002

№23
від

15.08.2017

II 25.04.17

4. Підвишенний 
В. С.

Електро
газозварник 
4 розряду

Нововолинський 
електромеханічний коледж, 
диплом Е 15 № 034628 
від 19.06.2015

№ 54
від

05.09.2017

II 19.05.17
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5. Лавренчук С. Л. Електрогазо 
зварник 
4 розряду

Вище професійне училище №29 
смт. Володимирець, диплом РВ 
№ 28434952 від 01.04.2006

№21
від

27.03.2018

II 26.04.17

Гідротехнічний цех

1. Тарасюк Г. Т. Електрозвар 
ник ручного 
зварювання 
5 розряду

Навчальний комбінат УБ РАЕС 
м. Кузнецовськ, свідоцтво №593 
від 05.1979

№ 5
від

24.01.2018

II 05.07.17

Цех господарського обслуговування

1. Муляр ВЛ. Електрозвар 
ник ручного 
зварювання 
4 розряду

Професійно-технічне училище 
№ 9 смт. Володимирець, диплом 
В №635386 від 16.07.1981

№ 68
від

22.03.2018

II 30.05.17

Електричний цех

1. Карпюк В. 0. Електро
газозварник 
5 розряду

Середнє професійно-технічне 
училище №12 м. Кузнецовськ, 
диплом РВ №11871454 від 
24.06.1999

№ 52
від

18.10.2017

II 22.09.17

2. Матвійчук О. К. Електро
газозварник 
4 розряду

Середнє професійне училище 
№ 9 смт. Володимирець, диплом 
В №635381 від 16.07.1981

№ 34
від

06.12.2017

III 29.09.17

Управління робітничого постачання

1. Дроботюк А. В. Електро
газозварник 
5 розряду

Середнє професійне училище 
№ 9 смт. Володимирець, диплом 
В №308666 від 29.06.1983

№ 54 
від 

22.03.2018

II 02.11.17

Цех теплової автоматики та вимірювань

1. Нестерчук Я. С. Електро
газозварник 
3 розряду

Професійно-технічне училище 
№12 м. Кузнецовськ, диплом РВ 
№38403022 від 23.06.2010

№293
від

28.08.2017

II 01.08.17

2. Дейнеко С. М. Електрогазо 
зварник 
5 розряду

Професійно-технічне училище 
№12 м. Кузнецовськ, диплом Д 
№670333 від 14.04.1992

№285
від

17.08.2017

II 02.08.17

3. Антонюк С. А. Електро
газозварник 
5 розряду

Професійно-технічне училище 
м. Золочів, атестат 3031 від 
14.07.1976

№ 76
від

22.02.2018

II 14.07.17

Цех зварювання ЕРП

1. Старинський 
О. А.

Електро
газозварник 
6 розряду

Середнє професійно-технічне 
училище №12 м. Кузнецовськ, 
диплом Б №032923 від 20.06.1990

№ 36
від

05.04.2018

II 03.04.18

2. Глущук С.Г. Електро
газозварник 
6 розряду

Середнє професійно-технічне 
училище №12 м. Кузнецовськ, 
диплом РВ №104368 від 
24.06.1999

№ 101 
від 

16.11.2017

II 13.03.18

3. Босик В. А. Електро
газозварник 
6 розряду

Середнє професійно-технічне 
училище №29 смт. Володими
рець, диплом Б №028714 від 
24.06.1991

№ 14 
від 

01.03.2018

II 15.03.18

4. Шкіндер В. Л. Електро
газозварник 
5 розряду

Середнє професійно-технічне 
училище №9 смт. Володимирець, 
атестат №1980 від 20.07.1977

№ 5
від

25.01.2018

II 16.03.18

5. Коваль А. П. Електро
газозварник 
6 розряду

Навчальний комбінат УБ РАЕС, 
свідоцтво №197 від 29.05.1981

№ 8
від

15.02.2018

II 13.03.18
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6. Смолянський
О.Б.

Електро
газозварник 
6 розряду

Середнє професійно-технічне 
училище №12 м. Кузнецовськ, 
диплом Б №032918 від 20.06.1990

№ 1 
від 

04.01.2018

II 14.03.18

7. Карповець О. А. Електро
газозварник 
5 розряду

Середнє професійно-технічне 
училище №12 м. Кузнецовськ, 
диплом В №900110 від 
27.06.1991

№ 97
від

02.11.2017

II 13.03.18

8. Вознюк М. А. Електро
газозварник 
5 розряду

Середнє професійно-технічне 
училище №12 м. Кузнецовськ, 
диплом РВ №13868601 від 
23.06.2000

№71
від

29.06.2017

.11 14.03.18

9. Осійчук О. А. Електро
газозварник 
6 розряду

Середнє професійно-технічне 
училище №12 м. Кузнецовськ, 
диплом Б №670195 від 24.06.1993

№ 75
від

13.07.2017

II 22.02.18

10. Кругляк О. В. Електро
газозварник 
6 розряду

Середнє професійно-технічне 
училище №12 м. Кузнецовськ, 
диплом Д №670317 від 
24.06.1993

№ 85 
від 

17.08.2017

II 15.03.18

11. Лисиця Р. О. Електро
зварник 
ручного 
зварювання 
3 розряду

Професійне технічне училище 
№44 м. Кривий Ріг, диплом НР 
№33296187 від 30.06.2008

№ 29
від

22.03.2018

II 16.03.18

12. Фальчук І. В. Газорізаль
ник
5 розряду

Середнє професійно-технічне 
училище №12 м. Кузнецовськ, 
диплом РВ №16394672 від 
20.06.2001

№ 70 
від 

29.06.2017

II 16.03.18

Цех з ремонту електротехнічного устаткування ЕРП

1. Пашко В. Ф. Електро
газозварник 
6 розряду

Середнє професійно-технічне 
училище №12 м. Кузнецовськ, 
диплом РВ №11871464 від 
24.06.1999

№ 163 
від 

27.11.2017

II 04.04.17

Цех з ремонту загальностанційних систем ЕРП

1. Онопрійчук
В.М .

Електро
газозварник 
5 розряду

Професійно-технічне училище 
№ 9 смт. Володимирець, диплом 
№2252 від 20.07.1978

№ 122 
від 

01.06.2017

II 26.02.18

2. Мирончук В.В. Електро
газозварник 
3 розряду

Середнє професійно-технічне 
училище №12 м. Кузнецовськ, 
диплом РВ №19350641 від 
25.06.2002

№ 5
від

02.02.2018

II 22.01.18

10.5. Виконавці робіт проходять навчання згідно з:
«Програмою підготовки новоприйнятих працівників. Курс: Професія -  енергетик»
052-03-ПП-НТЦ, затверджена ГІС ВП РАЕС 17.08.2017 р.;
«Програмою виробничо-технічного навчання персоналу ВП «Рівненська АЕС» на 2018 рік»
052-35-ПВТН-НТЦ, затверджена ГІС ВП РАЕС 01.06.2017 р.;
«Програмою спеціального навчання персоналу ВП «Рівненська АЕС» з питань охорони праці
052-02-ПСН-НТЦ, затверджена ГІС ВП РАЕС 28.08.2017 р.:
• МБ-К.ОП-Т.1 «Електрозварювальні і наплавочні роботи»;
• МБ-К.ОП-Т.З «Обслуговування, ремонт та наладка обладнання для плазменно-дугового 

різання та іншого електрозварювального устаткування»;
• МБ-К.ОП-Т.36 «Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 

колекторах, у замкнених просторах (ємностях, боксах, трубопроводах), газонебезпечні 
роботи»;
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• МБ-К.ОП-Т.38 «Роботи з профілактики та технічного обслуговування газового 
устаткування для газополум'яної обробки металів (ацетиленові генератори, пальники та 
різаки газові, редуктори (кисневі, аргонові, пропанові), рукави високого тиску);

• МБ-К.ОП-Т.11. «Роботи з надзвичайно займистими, легкозаймистими, займистими та 
вибухонебезпечними речовинами».

10.6. Спеціалістами служби контролю металу (СКМ) ВП РАЕС виконуються роботи з контролю 
якості металу, зварних з'єднань та наплавлень елементів устаткування та трубопроводів, згідно 
вимог діючих інструкцій та програм контролю, із застосування руйнівних та неруйнівних методів 
контролю.

10.7. Дефектоскопісти СКМ проходять спеціальне навчання згідно з «Програмою спеціального 
навчання персоналу ВП «Рівненська АЕС» з питань охорони праці 052-02-ПСН-НТЦ, затверджена 
ГІС ВП РАЕС 28.08.2017 р.:

• МБ-К.ОП-Т.4 «Контроль за зварювальними з’єднаннями. Неруйнівні методи контролю»;
• МБ-К.ОП-Т.5 «Контроль за зварювальними з’єднаннями. Руйнівні методи контролю».

10.8. Спеціалісти СКМ працюють на постійних засадах, пройшли навчання та перевірку знань з 
питань ОП в екзаменаційних комісіях ВП РАЕС, пройшли періодичний медичний огляд:

№
п/п П.І.Б. Посада

Орган 
сертифікації, 

номер 
сертифікату, 

термін дії

Метод контролю, рівень 
кваліфікації, виробничий 

сектор

Протокол
ОП Дата м/о

1. Албеско Іван 
Леонідович

Дефекто- 
скопіст 
рентгено -  
гамагра- 
фування

Асоціація
«Укрексперт»,
сертифікат
№32382, дійсний
до 17.09.2018
посвідчення
№32382

УТ (візуально-оптичний), 
рівень кваліфікації-ІІ, 
виробничі сектори -  «Теп
лова енергетика», «Трубо
проводи», «Вантажопідій
мальні споруди», «Мета
локонструкції та будівель
ні конструкції»

№ 35
від

25.04.17

28.04.17

2. Гужва Дмитро 
Ігорович

Дефекто- 
скопіст 
рентгено -  
гамагра- 
фування

Асоціація
«Укрексперт»,
сертифікат
№32284, дійсний
до 17.09.2018,
посвідчення
№32284

УТ (візуально-оптичний), 
рівень кваліфікації-ІІ, 
виробничі сектори -  «Теп
лова енергетика», «Трубо
проводи», «Вантажопідій
мальні споруди», 
«Металоконструкції та 
будівельні конструкції»

№ 18 
від 

27.02.18

26.04.17

3. Кремінський
Дмитро
Олексійович

Дефекто- 
скопіст 
рентгено -  
гамагра- 
фування

Асоціація
«Укрексперт»,
сертифікат
№32285, дійсний
до 17.09.2018,
посвідчення
№32285

УТ (візуально-оптичний), 
рівень кваліфікації-ІІ, 
виробничі сектори -  
«Теплова енергетика», 
«Трубопроводи», 
«Вантажопідіймальні 
споруди»,
«Металоконструкції та 
будівельні конструкції»

№ 47
від

11.07.17

27.04.17

4. Харчук Сергій 
Михайлович

Дефекто- 
скопіст 
рентгено -  
гамагра- 
фування

Асоціація
«Укрексперт»,
сертифікат
№35092, дійсний
до 05.10.2020,
посвідчення
№35092

МТ (магнітопорошковий), 
рівень кваліфікації-ІІ, 
виробничі сектори -  «Теп
лова енергетика», «Трубо
проводи», «Вантажопідій
мальні споруди», 
«Металоконструкції та 
будівельні конструкції»

№ 23
від

03.04.18

27.04.17
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5. Цапенко Сергій 
Вікторович

Майстер 
в/д 1-ої 
групи

Асоціація
«Укрексперт»,
сертифікат
№32287, дійсний
до 15.09.2018,
посвідчення
№32287

иТ  (ультразвуковий), 
рівень кваліфікації-ІІ, 
виробничі сектори -  «Теп
лова енергетика», «Трубо
проводи», «Вантажопідій
мальні споруди», 
«Металоконструкції та 
будівельні конструкції»

№ 1 
від 

03.01.17

14.04.17

6. Євтушек Василь 
Анатолійович

Майстер 
в/д 1-ої 
групи

Асоціація
«Укрексперт»,
сертифікат
№35108, дійсний
до 09.10.2020,
посвідчення
№35108

ЯТ (радіографічний), 
рівень кваліфікації-ІІ, 
виробничі сектори -  «Теп
лова енергетика», «Трубо
проводи», «Вантажопідій
мальні споруди», 
«Металоконструкції та 
будівельні конструкції»

№ 2
від

03.01.17

19.04.17

7. Склезь 
Олександр 
Г еоргійович

Майстер 
в/д 1-ої 
групи

Асоціація
«Укрексперт»,
сертифікат
№35093, дійсний
до 13.10.2020,
посвідчення
№35093

РТ (капілярний), рівень 
кваліфікації-ІІ, виробничі 
сектори -  «Теплова енер
гетика», «Трубопроводи», 
«В антажопідіймальні 
споруди», «Метало
конструкції та будівельні 
конструкції»

№ 56
від

18.09.17

07.04.17

8. Соловйов
Олександр
Олександрович

Начальник
СКМ

Асоціація
«Укрексперт»,
сертифікат
№32286, дійсний
до 15.09.2018,
посвідчення
№32286

иТ  (ультразвуковий), 
рівень кваліфікації-ІІ, 
виробничі сектори -  «Теп
лова енергетика», «Трубо
проводи», «Вантажопідій
мальні споруди», 
«Металоконструкції та 
будівельні конструкції»

№ 144 
від 

27.04.17

03.05.17

9. Цапенко Сергій 
Вікторович

Майстер 
в/д 1-ої 
групи

Асоціація
«Укрексперт»,
сертифікат
№35091, дійсний
до 05.10.2020,
посвідчення
№35091

МТ (магнітопорошковий), 
рівень кваліфікації-ІІ, 
виробничі сектори -  «Теп
лова енергетика», «Трубо
проводи», «Вантажопідій
мальні споруди», 
«Металоконструкції та 
будівельні конструкції»

№ 1 
від 

03.01.17

14.04.17

10. Гальчук Віктор 
Олександрович

Старший 
майстер в/д 
1-ої групи

Асоціація
«Укрексперт»,
сертифікат
№32283, дійсний
до 16.09.2018,
посвідчення
№32283

ИТ (радіографічний), 
рівень кваліфікації-ІІ, 
виробничі сектори -  «Теп
лова енергетика», «Трубо
проводи», «Вантажопідій
мальні споруди», 
«Металоконструкції та 
будівельні конструкції»

№51
від

05.09.16

03.05.17

11. Кремінський
Вячеслав
Олексійович

Дефекто- 
скопіст 
рентгено -  
гамагра- 
фування

Асоціація
«Укрексперт»,
сертифікат
№35094, дійсний
до 13.10.2020,
посвідчення
№35094

РТ (капілярний), рівень 
кваліфікації-ІІ, виробничі 
сектори -  «Теплова енер
гетика», «Трубопроводи», 
«Вантажопідіймальні 
споруди», «Метало
конструкції та будівельні 
конструкції»

№ 45
від

27.06.17

28.04.17

10.9. Відповідальні особи та виконавці робіт проходять періодичну перевірку знань в 
екзаменаційних комісіях ВП РАЕС відповідно до затверджених графіків перевірки знань із 
оформленням результатів перевірки в протоколах та посвідченнях про перевірку знань.



13

Відповідальні особи та виконавці робіт згідно із затвердженим штатним розписом мають 
документи, що підтверджують їх кваліфікацію, спеціальність та можливість організовувати та 
виконувати зварювальні роботи згідно займаних посад, забезпечені посадовими інструкціями.

10.10. Розроблені інструкції з охорони праці:

№
п/п Позначення інструкції Назва інструкції Дата

затвердж.

1. 172-17-О-ГТЦ
Інструкція з охорони праці для машиніста електрозварю
вального агрегату з двигуном внутрішнього згоряння 3 
розряду гідротехнічного цеху оперативно-ремонтної дільниці '

03.06.2016

2. 172-4-О-ГТЦ Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного 
зварювання гідротехнічного цеху

12.10.2015

3. 151-ЗО-О-ЕЦ Інструкція з охорони праці для електрогазозварника 
електричного цеху

04.07.2017

4. 161-02.06-159-О-ЕРП
Інструкція з охорони праці для машиніста електрозварю
вального пересувного агрегату з двигуном внутрішнього 
згоряння енергоремонтного підрозділу

04.02.2016

5. 161-02.06-113-О-ЕРП Інструкція з охорони праці для електрогазозварника 
енергоремонтного підрозділу

28.01.2016

6. 161-02.Об-121-О-ЕРП Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного 
зварювання енергоремонтного підрозділу

05.03.2018

7. 161-02.06-13 2-О-ЕРП
Інструкція з охорони праці для слюсарів при виконанні робіт 
по експлуатації та ремонту газового устаткування 
енергоремонтного підрозділу

18.01.2016

8. 161-02.Об-149-О-ЕРП Інструкція з охорони праці для паяльщика енергоремонт-ного 
підрозділу

30.03.2017

9. 161-02.11-11-О-ЕРП
Інструкція з охорони праці при транспортуванні, зберіганні і 
експлуатації балонів з стисненими, розчиненими і 
скрапленими газами.

17.11.2015

10. 161-02.02-07-0-ЕРП Інструкція з охорони праці при виконанні робіт в замкненому 
просторі

11.04.2017

11. 092-12-0-ТрЦ Інструкція з охорони праці для електрогазозварника 16.07.2015

12. 092-11-О-ТрЦ
Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з 
легкозаймистими, займистими та вибухонебезпечними 
речовинами

28.08.2017

13. 092-43- О- ТрЦ Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з 
обслуговування посудин, що працюють під тиском (балонів)

19.02.2018

14. 044-11-О-УРП Інструкція з охорони праці для електрогазозварника. 
Управління робітничого постачання

01.10.2015

15. 093-08-О-УСО Інструкція з охорони праці для електрогазозварника. 
Управління соціальних об’єктів

05.11.2015

16. 042-26-О-ЦГО Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного 
зварювання 04.06.2015

17. 174-Ю-О-ЦТПК Інструкція з охорони праці при виконанні 
електрозварювальних, газополум’яних робіт 09.08.2016

18. 174-Ю-О-ЦТПК ТВЗ Інструкція з охорони праці для електрогазозварника 15.06.2015

19. 174-19-О-ЦТПК

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт у замкнених 
просторах (колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, 
бункерах, камерах, колекторах, ємностях, боксах, 
трубопроводах)

21.04.2016

20. 152-4-О-ЦТАВ Інструкція з охорони праці для електрогазозварника 21.07.2016

21. 104-3-01-0-СКМ
Інструкція з охорони праці для дефектоскопістів рентгено- 
гаммаграфування 3-6 розрядів відділу неруйнівних методів 
контролю служби контролю металу

14.12.2017
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22. Ю4-4-0-СКМ Інструкція з охорони праці при виконанні робіт в замкнутих 16.01.2017
просторах

10.11. В підрозділах ВП РАЕС в наявності устаткування, обладнання для виконання зварювальних 
робіт, яке знаходиться в справному стані та відповідає вимогам НПАОП.

10.12. Будівлі та споруди, в яких проводяться зварювальні роботи, знаходяться в технічно 
справному стані. Згідно з наказами генерального директора ВП РАЕС про осінній (весняний) 
технічний огляд будівель та споруд створюються загальностанційні комісії, розпорядженнями 
начальників підрозділів призначаються цехові комісії для проведення загального технічного 
огляду, визначення загального технічного стану будівель та споруд, уточнення обсягів робіт з 
поточного і капітального ремонту

10.13. В підрозділах ВП РАЕС ведуться журнали, які необхідні під час виконання зварювальних 
робіт.

10.14. Із врахуванням специфіки виробництва, вимог технологічних процесів, відповідно до 
галузевих норм та спільних рішень адміністрації та профспілкового комітету працівникам 
ВП РАЕС видається безоплатно спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби 
індивідуального захисту. Згідно з Колективним договором ВП РАЕС на заходи та засоби з 
охорони праці виділяється не менше 7% від фонду оплати праці.

10.15. Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, проходять періодичні медичні 
огляди та за їх результатами допускаються до виконання цих робіт (накази генерального 
директора ВП РАЕС від 29.12.2017 р. № 1111 «Про результати медичного огляду працівників» та 
від 27.12.2017 р. № 109^«Про проведення періодичних медичних оглядів працівників ВП РАЕС у 
2018 році»).

П. Я. Павлишин
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі____._____ .2018 р. N _______ .

Управління Держпраці у Рівненській області
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