
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.

іуіісце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
Mèxam3MiB, 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 16.04.2018 р. № 9-010-04-18-00838 із ПАТ 
«ПРОСТО-страхування», яка є уповноваженою страховою компанією об’єднання «Ядерний 
страховий пул», обов’язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної 
установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту термін дії з
29.04.2018 р. по 28.04.2019 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
14.11.2019 р.;
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: роботи, що виконуються на висоті 
понад 1.3 метра.

Кількість робочих місць по даному виду робіт: 2454.
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: 27 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 ОШАБ 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 розроблені та введені в дію:
«Перелік нормативної документації ВП «Рівненська АЕС» ОЗІ-З-ПЕ-СЗЯ, затверджений ГІС 
ВП РАЕС 06.05.2016 р.
«Перелік виробничої документації ВП «Рівненська АЕС» 102-1-ПЕ-ВТС, затверджений ГІС 
ВП РАЕС 04.05.2018 р.
«Положення про складання та ведення виробничої документації» 102-2-П-ВТС, затверджено 
генеральним директором ВП РАЕС 06.05.2016 р.

10. Інформація про роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, у ВП РАЕС.
10.1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, у ВП РАЕС виконують такі підрозділи:

№
п/п Назва підрозділу (скорочена назва)

Обладнання, яке застосовується 
при виконанні робіт

1. Електричний цех -  ЕЦ Стрем’янки, драбини, риштування, 
помости, підйомники

2. Цех теплової автоматики та вимірювань -  ЦТАВ Стрем’янки, приставні драбини, 
риштування, помости

3. Транспортний цех -  ТрЦ Стрем’янки, приставні драбини, 
помости, робоча платформа 
підйомників

4. Цех теплових та підземних комунікацій -  ЦТПК Стрем’янки, приставні драбини, 
риштування, помости

5. Служба контролю металу -  СКМ Стрем’янки
6. Відділ технічного контролю -  ВТК Риштування, помости
7. Цех вентиляції та кондиціонування -  ЦВтаК Стрем’янки
8. Цех дезактивації та радіоактивних відходів -  ЦДтаРАВ Стрем’янки, приставні драбини, 

риштування, помости
9. Цех господарського обслуговування -  ЦГО Стрем’янки, підвісна металева 

драбина (для транспорту)
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10. Служба диспетчерського та технологічного управління -  СДТУ Стрем’янки, риштування
11. Гідротехнічний цех -  ГТЦ Стрем’янки, приставні драбини
12. Управління соціальних об’єктів -  УСО Стрем’янки, приставні драбини
13. Управління виробничо-технічної комплектації -  УВТК Пояс запобіжний ПП1В
14. Служба відомчого нагляду та пожежної безпеки -  СВНтаПБ Драбини, риштування, настили
15. Служба налагоджування та випробувань устаткування -  СНВУ Риштування
16. Цех радіаційної безпеки -  ЦРБ Стрем’янки, приставні драбини
17.

Служба експлуатації будівель та споруд -  СЕБтаС
Стрем’янки, приставні драбини 
риштування, помости, страхові 
пояси

18. Професійно-технічне училище -  ПТУ Стрем’янка
19. Цех з ремонту електротехнічного устаткування — ЦРЕУ ЕРП

Стрем’янки, приставні драбини, 
риштування, помости

20. Ремонтно-будівельний цех енергоремонтного підрозділу -  РБЦ 
ЕРП

Риштування, помости, приставні 
драбини, стрем’янки

21. Цех з ремонту тепломеханічного устаткування ЕРП -  ЦРТМУ 
ЕРП

Риштування, помости

22. Цех з ремонту та технічного обслуговування реакторів -  ЦРТР 
ЕРП

Риштування, помости, приставні 
драбини

23. Цех з ремонту загальностанційних систем ЕРП -  ЦРЗС ЕРП Риштування, помости
24. Цех вантажопідіймальних механізмів -  ЦВПМ ЕРП Стрем’янки, приставні драбини
25. Цех з ремонту основного турбінного устаткування ЕРП -  ЦРТУ 

ЕРП
Риштування, помости

26. Цех підготовки виробництва ЕРП -  ЦПВ ЕРП Риштування
27. Цех зварювання -  ЦЗ ЕРП Риштування

10.2. В підрозділах, які виконують роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, створені 
цехові комісії з перевірки знань персоналу. Голови та члени цехових комісій пройшли навчання і 
перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів з ОП в комісії 
№1 - 16 ВП РАЕС:

№
п/
п

Скорочена
назва

підрозділу

№ та дата 
наказу про 
створення 

цехової 
комісії

Склад цехової комісії
№ та дата 

протоколу про 
перевірку знань

1. ЕЦ № 3919-к від 
15.12.2017 р.

• Голова комісії: начальник ЕЦ -  Семенов С. Ю.
• Члени комісії:
-  заступник начальника -  Рибачок 0 . 1.
-  заступник начальника — Герчанівський В. Б.
-  заступник начальника Іокст О. П.
-  начальник дільниці -  Вайсер М. Ю.
-  начальник дільниці -  Демидишин В. С.
-  начальник дільниці -  Остапюк В. І.
-  начальник дільниці -  Миронюк О.О.
-  старший майстер -  Пашко В. Н.
-  провідний інженер -  Грушевий В. В.
-  провідний інженер -  Шкіндер С. В.
-  майстер -  Макаров 0 . Г.
-  майстер -  Стеблевець О. В.
-  майстер -  Нємченко С. С.
-  майстер -  Кісільчук Я. О.
-  майстер -  Лосінець П. В.
-  майстер -  Янковий 0 . В.
-  майстер -  Ковальчук В. М.
-  майстер -  Стецюк В. Д.
-  майстер -  Щур В. В.
-  майстер -  Жданюк В. І.
-  майстер -  Тимофіїв С. І.

№146 від 12.04.2018

№246 від 20.07.2017 
№463 від 08.12.2016 
№43 від 09.02.2017 
№30 від 16.12.2016 
№10 від 21.04.2017 
№7 від 06.04.2018 
№22 від 19.05.2017 
№8 від 06.04.2018 
№17 від 12.05.2017 
№50 від 02.06.2015 
№3 від 18.09.2015 
№6 від 10.03.2017 
№72 від 10.07.2015 
№68 від 26.05.2015 
№4 від 18.09.2015 
№41 від 08.12.2017 
№23 від 19.05.2017 
№10 від 18.12.2015 
№24 від 26.08.2016 
№43 від 12.05.2015 
№20 від 05.08.2016
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-  майстер -  Железняк Д. Г.
-  майстер -  Пашко В. М.
-  майстер -  Євкович В. П.

№12 від 04.05.2018 
№45 від 19.05.2015 
№3 від 23.02.2018

2. ЦТАВ комісія №1 
ЦТАВ 
№ 119 від
25.01.2016 р.

комісія №2 
ЦТАВ 
№ 119 від
25.01.2016 р.

комісія №3 
ЦТАВ 
№ 119 від
25.01.2016 р.

комісія №6 
ЦТАВ 
№ 119 від
25.01.2016 р.

• Голова комісії: начальник ЦТАВ -  
Корольчук В. П.
• Члени комісії:
-  начальник дільниці -  Столяр В. І.
-  начальник дільниці -  Демцюх Л. Б.
-  старший майстер д-ці -  Чех В. В.
-  старший майстер д-ці -  Максимчук С. А.
-  старший майстер д-ці -  Шатковський О. П.
-  старший майстер д-ці -  Шкабура С. Ф.

• Голова комісії: заступник начальника ЦТАВ -  
Лаба М. М.
• Члени комісії:
-  начальник дільниці — Столяр В. І.
-  старший майстер д-ці -  Чех В. В.
-  старший майстер д-ці -  Максимчук С. А.

• Голова комісії: заступник начальника ЦТАВ -  
Калиновський Ю. Ю.
• Члени комісії:
-  начальник дільниці -  Столяр В. І.
-  начальник дільниці -  Демцюх Л. Б.
-  старший майстер д-ці -  Чех В. В.
-  старший майстер д-ці -  Максимчук С. А.
-  старший майстер д-ці -  Шатковський О. П.
-  старший майстер д-ці -  Шкабура С. Ф.

• Голова комісії: заступник начальника ЦТАВ -  
Чигаркін В. Ю.
• Члени комісії:
-  начальник дільниці -  Демцюх Л. Б.
-  старший майстер д-ці -  Шатковський О. П.
-  старший майстер д-ці -  Шкабура С. Ф.

№200 від 02.06.2016

№67 від 27.11.2015 
№286 від 18.08.2017 
№20 від 29.04.2016 
№315 від 15.09.2017 
№48 від 14.08.2015 
№12 від 25.03.2016

№228 від 25.06.2015

№67 від 27.11.2015 
№20 від 29.04.2016 
№315 від 15.09.2017

№359 від 08.10.2015

№67 від 27.11.2015 
№286 від 18.08.2017 
№20 від 29.04.2016 
№315 від 15.09.2017 
№48 від 14.08.2015 
№12 від 25.03.2016

№25 від 04.02.2016

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

3.
Трц № 617 від 

28.07.2017 р.
Комісія № 1 ТрЦ для перевірки знань у керівників, 
професіоналів та фахівців:
• Голова комісії: начальник транспортного цеху -  
Таякін С. М.
• Члени комісії:
-  заступник начальника транспортного цеху -  
Кулініч Л. М.
-  начальник дільниці -  Калушка П. І.
-  начальник дільниці -  Кулик В. В.
-  начальник відділу -  Жук І. П.
Комісія № 2 для перевірки знань у робітників та 
службовців:
• Голова комісії: заступник начальника 
транспортного цеху -  Кулініч Л. М.
• Члени комісії:
-  головний інженер -  Лесько М. К.
-  начальник дільниці -  Калушка П. І.
-  начальник дільниці -  Кулик В. В.
-  начальник колони автомобільної -  
Иосифович І. О.
-  старший майстер виробничої дільниці -  
Грушевський В. В.
-  старший механік автомобільної колони -

№290 від 14.09.2017

№332 від 24.09.2015 
№9 від 06.09.2016 
№11 від 14.11.2017 
№18 від 28.11.2017

№332 від 24.09.2015

№119 від 30.03.2017 
№9 від 06.09.2016 
№12 від 14.11.2017

№3 від 06.03.2018

№16 від 17.11.2015
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Матвійчук Ю. М.
-  механік автомобільної колони -  Бойко Р. Б.

№20 від 05.12.2017 
№11 від 14.11.2017

4. цтпк № 2516-к від 
02.08.2017 р.

• Голова комісії: начальник ЦТПК -  Дегтяр О. А.
• Члени комісії:
-  заступник начальника -  Затірка О.З.
-  заступник начальника -  Васюха Б. П.
-  заступник начальника -  Реєнт В. Є.
-  начальник зміни (старший) -  Скиба О. А.
-  інженер І кат. -  Скиба Ф. Р.
-  начальник дільниці -  Ковальчук О. В.
-  начальник дільниці -  Смітюх В. М.
-  начальник дільниці -  Канський А. В.
-  начальник дільниці -  Нестер А. І.
-  начальник дільниці -  Лідич В. В.
-  начальник дільниці -  Якубський В. А.
-  начальник дільниці -  Барилюк С. П.

№491 від 23.12.2016

№138 від 20.04.2017 
№4 від 12.01.2017 
№206 від 11.06.2015 
№ 46 від 08.12.2017 
№ 5 від 30.03.2018 
№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

5. скм № 3463-к від 
09.11.2017 р.

• Голова комісії:
-  начальник ВНМК СКМ -  Пархомчук О. П.
• Заступник голови комісії:
-  заст.начальника ВНМК СКМ -  Проневич С. П.
-  заступник начальника СКМ з виробництва -  
Ямпольський Г. М.

• Члени комісії:
-  заступник начальника ВНМК СКМ -  
Проневич С. П.
-  старший майстер ВНМК СКМ -  Рябенко Ю. В.
-  старший майстер ВНМК СКМ -  Гальчук В. О.
-  старший майстер ВНМК СКМ -  
Казимирчик М. Л.
-  майстер ВНМК СКМ -  Ярошик Р. В.
-  майстер ВНМК СКМ -  Кобринчук О. М.
-  майстер ВНМК СКМ -  Пірко Ю. Ф.
-  майстер ВНМК СКМ -  Свтушек В. А.
-  майстер ВНМК СКМ -  Сегеденко О. В.
-  майстер ВНМК СКМ -  Склезь О. Г.
-  майстер ВНМК СКМ -  Цапенко С. В.
-  майстер ВНМК СКМ -  Бутмерчук С. С.

№11 від 01.06.2017 

№61 від 23.02.2017 

№331 від 22.09.2016

№61 від 23.02.2017

№30 від 23.04.2018 
№51 від 05.09.2016 
№14 від 29.02.2016

№67 від 31.10.2016 
№17 від 21.03.2016 
№24 від 02.04.2018 
№2 від 03.01.2017 
№53 від 04.09.2017 
№56 від 18.09.2017 
№1 від 03.01.2017 
№82 від 16.11.2015

• Голова комісії: начальник ЛМ СКМ - 
Ярмошик С. Б.
• Заступник голови комісії:
-  заступник начальника СКМ з підготовки 
виробництва -  Боган В. В.
• Члени комісії:
-  провідний інженер-дефектоскопіст ЛМ СКМ -  
Морозов Є. В.
-  інженер-дефектоскопіст ЛМ СКМ -  Ципан І. А.
- інженер-дефектоскопіст ЛМ СКМ - 
Головатий С. В.
- інженер-дефектоскопіст ЛМ СКМ - 
Стоногова С. А.

№117 від 24.03.2016

№361 від 13.10.2016

№16 від 19.02.2018 
№101 від 11.12.2017

№10 від 23.01.2017

№2 від 15.01.2018
6. ВТК № 220 від 

17.03.2017 р.
Комісія ВТК
• Голова комісії: Начальник ВТК -  Рожило В. П.
• Члени комісії:
- Заступник начальника ВТК -  Мушик В. Ф.
- Ст. контрольний майстер -  Сидорчук С. В.

№107 від 17.03.2016

№57 від 23.02.2017 
№01-16 від 
20.05.2016

7. ЦВтаК № 667 від 
23.06.2016 р.

• Голова комісії: начальник ЦВтаК -  
Воробей О. М. №24 від 26.01.2017
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• Заступник голови комісії:
-  заступник начальника -  Примачик І. Ф.
-  заступник начальника -  Хондока Ю. В.
• Члени комісії:
-  начальник зміни цеху АЕС бл.1,2 ЦВтаК -  
Леус В. І.
-  начальник зміни цеху АЕС бл. 1,2 ЦВтаК -  
Завізіон О. І.
-  начальник зміни цеху АЕС бл.1,2 ЦВтаК -  
Шидловський В. М.
-  начальник зміни цеху АЕС бл. 1,2 ЦВтаК -  
Огородник В. А.
-  начальник зміни цеху АЕС бл. 1,2 ЦВтаК -  
Ткач А. В.
-  начальник зміни цеху АЕС бл.1,2 ЦВтаК -  
Бовгира С. М.
-  начальник зміни цеху АЕС бл. 1,2 ЦВтаК -  
Яніцький А. С.
-  начальник зміни цеху АЕС бл.3,4 ЦВтаК -  
Парейко В. К.
-  начальник зміни цеху АЕС бл.3,4 ЦВтаК -  
Ткачук Л. А.
-  начальник зміни цеху АЕС бл.3,4 ЦВтаК -  
Демидишин С. С.
-  начальник зміни цеху АЕС бл.3,4 ЦВтаК -  
Осмолович С. Ф.
-  начальник зміни цеху АЕС бл.3,4 ЦВтаК -  
Копил М. М.
-  начальник зміни цеху АЕС бл.3,4 ЦВтаК -  
Денисюк Я. В.
-  начальник зміни цеху АЕС бл.3,4 ЦВтаК -  
Омельчук О. М.
-  інженер з ремонту та реконструкції ЦВтаК -  
Дєдул А. Ю.
-  інженер з систем вентиляції та кондиціонування 
повітря бл.1,2 -  Крачко А. О.
-  інженер із систем вентиляції та кондиціонування 
повітря бл.3,4 -  Малихін Р. С.
-  інженер з систем вентиляції та кондиціонування 
повітря групи зовнішніх об’єктів -  Мікуліч М. У.
-  інженер по роботі з регулюючими та 
наглядовими органами -  Пікусь С. А.

№167 від 26.04.2018 
№276 від 30.07.2015

№12 від 08.09.2017 

№7 від 02.03.2018 

№1 від 19.01.2018 

№14 від 17.11.2017 

№3 від 16.02.2018 

№5 від 23.02.2018 

№15 від 23.11.2017 

№2 від 26.01.2018 

№11 від 04.08.2017 

№16 від 22.12.2017 

№9 від 28.04.2017 

№8 від 02.03.2018 

№6 від 23.02.2018 

№13 від 22.09.2017 

№20 від 28.10.2016 

№17 від 30.09.2016 

№19 від 21.08.2015 

№4 від 23.02.2018 

№19 від 07.10.2016
8. ЦДтаРАВ № 975 від 

24.11.2017 р.
• Голова комісії: начальник ЦЦтаРАВ -  
Суддя О. Г.
• Члени комісії:
-  заступник начальника -  Боруль П. П.
-  заступник начальника -  Кухарський В. В.
-  майстер ЦДтаРАВ -  Серховець А. К.
-  майстер ЦДтаРАВ -  Маринін В. В.
-  майстер ЦДтаРАВ -  Гаврилюк С. 3.

№154 від 19.04.2018

№163 від 19.04.2018 
№8 від 11.01.2018 
№2 від 20.01.2017 
№11 від 07.07.2017 
№8 від 23.02.2018

9. цго № 1330 від 
18.09.2015 р.

• Голова комісії: начальник цеху -  Кусик В. В.
• Члени комісії:
-  заступник начальника цеху -  Костиренко Ф. В.
-  заступник начальника цеху — Гримут В. І.
-  начальник дільниці -  Демчук С. В.
-  начальник дільниці -  Хвалько В. П.
-  ст. майстер -  Ткачук О. В.
-  ст. майстер -  Хвищук В. Л.
-  інженер -  Шолом В. В.

№243 від 07.07.2016

№438 від 07.12.2017 
№424 від 17.11.2016 
№10 від 08.11.2016 
№5 від 03.04.2018 
№32 від 07.11.2017 
№9 від 01.11.2016 
№15 від 15.12.2016

10. СДТУ № 695 від •  Голова комісії: начальник СДТУ -  Овадюк О. В. №271 від 30.07.2015
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02.07.2016 р. •  Члени комісії:
-  заступник начальника -  Колісник В. Б.
-  майстер в/д І групи -  Грибок В. В.
-  майстер в/д І групи -  Линь І. Ю.
-  майстер в/д І групи -  Босовський В. І.
-  майстер в/д І групи -  Красовський О. Л.
-  майстер в/д І групи -  Трух Р. М.

№123 від 24.03.2016 
№10 від 08.12.2017 
№2 від 11.03.2016 
№11 від 22.12.2017 
№8 від 24.11.2017 
№2 від 21.04.2017

11. г т ц № 735 від 
06.09.2017 р.

• Голова комісії: начальник ГТЦ -  Юсин Р. А.
• Члени комісії:
-  заступник начальника -  Семко М. М.
-  заступник начальника -  Романюк М. В.
-  майстер в/д -  Сидорчик М. С.

№137 від 07.04.2016

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

12. УСО № 787 від 
22.09.2017 р.

• Голова комісії: начальник УСО -  Ткачук В. Ф.
• Члени комісії:
-  головний інженер УСО -Делех В. А.
-  директор ПК -  Пінчук В. М.
-  заступник директора ПК -  Жданович Ю. В.
-  директор СК -  Чуді нов В. О.
-  директор РОК «Біле озеро» -  Устимчик Я. П.
-  заступник директора РОК «Біле озеро» -  

Ткачук В. В.

№182 від 25.05.2017

№483 від 17.12.2015 
№5 від 15.08.2017 
№1 від 03.04.2018 
№6 від 05.12.2017 
№9 від 10.06.2016 
№4 від 18.07.2017

13. УВТК № 2256-к від 
13.07.2017 р.

• Голова комісії:
-  ЗГД ЗВ -  Шарлоімов С. В.
• Члени комісії:
-  начальник УВТК -  Потапов А. І.
-  заступник начальника УВТК -  Най А. Ф.

№3135 від 
15.10.2015
№447 від 26.11.2015 
№105 від 23.03.2017

14. СВНтаПБ № 2256-к від 
13.07.2017 р.

• Голова комісії: головний інженер -  перший 
заступник генерального директора -  
Ковтонюк П. І.
• Члени комісії:
-  Головний інспектор -  Павлов Ю. О.

-  ЗГДП — Вітковський І. В.

№3056 від 
11.06.2015

№3439 від
06.04.2017 
№3404 від
26.01.2017

15. СНВУ № 1203 від 
15.12.2016 р.

• Голова комісії: начальник СНВУ -  Жуков О. А.
• Члени комісії:
-  заступник начальника СНВУ- начальник відділу
-  Ковальчук В. М.
-  заступник начальника СНВУ -  Кушнір В. П.
-  начальник відділу -  Бовгар П. В.
-  начальник відділу -  Петровчук П. С.
-  начальник лабораторії -  Левченко С. М.
-  начальник лабораторії — Савельев С. В.

№382 від 20.10.2016

№378 від 20.10.2016

№380 від 20.10.2016 
№452 від 01.12.2016 
№145 від 12.04.2018 
№51 від 09.12.2015 
№45 від 28.10.2015

16. ЦРБ № 2604-к від 
08.08.2017 р.

• Голова комісії: начальник ЦРБ -  Салагаєв О. А.
• Члени комісії:
-  заступник начальника -  Гал кін Д. В.
-  заступник начальника -  Любчич С. Г.
-  заступник начальника -  Романенко О. М.
-  начальник ЛАСКРО -  Орешко В. О.
-  начальник ЛЗРК -  Худяков С. Д.
-  начальник ЛРБ -  Торба О. Г.
-  начальник РТЛ -  Деревянчук М. Л.
-  Старший майстер РТЛ -  Микулінський В. М.

№336 від 06.10.2017

№67 від 25.02.2016 
№288 від 27.09.2017 
№128 від 06.04.2017 
№210 від 12.06.2017 
№203 від 21.01.2016 
№79 від 21.12.2017 
№40 від 06.07.2017 
№60 від 14.09.2017

17. СЕБтаС № 1194 від 
13.12.2016 р.

• Голова комісії: начальник служби -  
Черняхович М. Є.
• Члени комісії:
-  заступник начальника -  Куцик В. О.
-  начальник відділу -  Шпаківський П. П.
-  керівник групи -  Сторож С. Ф.

№385 від 29.10.2015

№395 від 06.11.2015 
№3 від 14.01.2016 
№5 від 08.02.2018
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-  керівник групи -  Чернявський Л. В. №4 від 08.02.2018
18. ПТУ № 2329-к від 

19.07.2017 р.
• Г олова комісії: директор ПТУ -  Березюк Я. М.
• Члени комісії:
-  заступник директора з навчально-виробничої 
робота -  Петрик Р. Л.
-  завідувач господарства -  Чех Г. В.
-  маляр 5 розряду -  Федіна В. М.

№104 від 15.03.2018

№62 від 16.02.2018 
№6 від 17.01.2017 
№38 від 11.12.2017

19. ЦРЕУ
ЕРП

№ 487 від 
16.06.2017 р.

• Г олова комісії: начальник ЦРЕУ ЕРП -  
Ніколаєв I. Ю.
• Члени комісії:
-  заступник начальника -  Омельянець С. М.
-  заступник начальника -  Семенчук О. В.
-  заступник начальника -  Суботенко С. П.
-  начальник дільниці -  Сяський П. В.
-  начальник дільниці -  Максимчук В. А.
-  начальник дільниці -  Нікулін О. I.
-  начальник дільниці -  Бережний С. И.
-  начальник дільниці -  Найда М. И.
-  начальник дільниці -  Соколов В. I.

№402 від 03.11.2016

№228 від 23.06.2016 
№98 від 01.03.2018 
№310 від 21.09.2017 
№14 від 06.04.2018 
№7 від 02.03.2018 
№34 від 17.07.2015 
№12 від 09.06.2017 
№13 від 06.04.2018 
№14 від 01.04.2016

20. РБЦ ЕРП № 487 від 
16.06.2017 р.

• Г олова комісії: начальник цеху -  Бірюк В. М.
• Члени комісії:
-  заступник начальника цеху -  Тацюк А. М.
-  заступник начальника цеху -  Батейко А. П.
-  начальник дільниці -  Гутнік Н. I.
-  начальник дільниці Сілецький Б. В.
-  начальник дільниці Хондока В. В.
-  начальник дільниці Корень Ю. П.
-  начальник дільниці Опанович О. В.
-  старший майстер Шевчик С. М.
-  старший майстер Оксентюк В. А.

№318 від 17.09.2015

№423 від 19.11.2015 
№242 від 30.06.2016 
№21 від 20.04.2018 
№5 від 24.03.2017 
№10 від 23.03.2018 
№12 від 06.04.2018 
№47 від 11.12.2015 
№43 від 06.11.2015 
№19 від 13.04.2018

21. ЦРТМУ
ЕРП

№ 487 від 
16.06.2017 р.

Г олова комісії: начальник ЦРТМУ -  
Саворона Ю. О.
Члени комісії:
-  заступник начальника -  Сахнюк Л. С.
-  заступник начальника -  Денісов А. I.
-  начальник дільниці -  Васильев Ю. В.
-  начальник дільниці -  Боюка Д. В.
-  начальник дільниці -  Куцко А. А.
-  начальник дільниці -  Лопатін В. П.
-  начальник дільниці -  Ліщук П. П.
-  старший майстер -  Павлусь С. С.

№170 від 26.04.2018

№268 від 30.07.2015 
№190 від 26.05.2016 
№39 від30.09.2016 
№28від 12.08.2016 
№19 від 29.04.2016 
№5 від 05.02.2016 
№3 від 09.02.2018 
№46 від 27.11.2016

22. ЦРТР ЕРП № 487 від 
16.06.2017 р.

• Голова комісії: начальник ЦРТР- Крупко Ю. М.
• Члени комісії:
-  заступник начальника -  Белоусов О. В.
-  начальник дільниці -  Молчанов П. А.
-  начальник лабораторії -Ганж а Г. О.
-  ст. майстер -  Бєлінський В. П.
-  ст. майстер -  Гумінський Г. Є.

№252 від 14.07.2016

№138 від 21.04.2016 
№133 від 05.01.2018 
№496 від 23.12.2016 
№229 від 06.07.2017 
№456 від 01.12.2016

23. ЦРЗС ЕРП № 487 від 
16.06.2017 р.

• 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.
-  начальник дільниці -  Конотопчик А. В.
-  ст. майстер -  Фідра О. I.
-  ст. майстер -  Шелест М. П.

№461 від 08.12.2016

№250 від 07.07.2016 
№11 від 09.06.2017 
№20 від 13.04. 2018 
№15 від 13.04. 2018 
№39 від 02.10.2015 
№22 від 15.05.2015

24. ЦВПМ
ЕРП

№ 487 від 
16.06.2017 р.

• Голова комісії: начальник ЦВПМ -  
Рубчинський М. А.
• Члени комісії:

№157 від 19.04.2018
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-  заступник начальника -  Прокопович О. С.
-  начальник дільниці -  Білецький О. Я.
-  начальник дільниці -  Медведев А. В.
-  ст. майстер -  Глущик О. М.

№100 від 17.03.2016 
№21 від 20.05.2016 
№19 від 04.08.2017 
№1 від 15.01.2016

25. ЦРТУ
ЕРП

№ 487 від 
16.06.2017р.

• Голова комісії:
начальник ЦРТУ -  Татарський В. Й.
• Заступник голови комісії:
-  заступник начальника -  Сніжко М. І.
-  заступник начальника -  Рекс О. С.
• Члени комісії:
-  начальник дільниці -  Мамчич Р. В.
-  начальник дільниці -  Обруснік В. Р.
-  начальник дільниці -  Гончаров Ю. М.
-  старший майстер в/д -  Бігун І. М.
-  старший майстер в/д -  Бевзюк Л. Ф.
-  старший майстер в/д -  Дорощук О. И.

№231 від 06.07.2017

№271 від 21.07.2016 
№304 від 21.09.2017

№42 від 07.10.2016 
№3 від 10.03.2017 
№17 від 15.04.2016 
№5 від 23.02.2018 
№2 від 09.02.2018 
№3 від 05.02.2016

26. ЦПВ ЕРП № 487 від 
16.06.2017 р.

• Голова комісії: начальник цеху -  Андреев Ю. Г.
• Члени комісії:
-  заступник начальника -  Свтушок П. Г.
-  начальник дільниці -  Оленич М. М.
-  начальник дільниці -  Пашко Є. В.
-  начальник дільниці -  Бойко О. Д.

№467 від 08.12.2016

№434 від 17.11.2016 
№9 від 19.05.2017 
№33 від 10.07.2015 
№8 від 19.05.2017

27. ЦЗ ЕРП № 487 від 
16.06.2017 р.

• 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 О. А.
-  пров. інженер із зварювання -  Скоклюк С. В.

№74 від 22.02.2018

№140 від 12.04.2018 
№26 від 17.11.2017 
№6 від 02.03.2018 
№23 від 22.05.2015

10.3. Посадові особи, які відповідають за безпечне проведення робіт, що виконуються на висоті 
понад 1,3 метра, 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» 052-3 5-ППВК-НТЦ, 
затверджена генеральним директором ВП РАЕС 23.11.2017 р.

10.4. 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.39 «Роботи на висоті, з риштувань на висоті, з робочих платформ 

підйомників на висоті. Обстеження, ремонт та роботи по очистці від снігу дахів будинків, 
споруд при відсутності огорож, робота на конструкціях мостових та козлових кранів».

10.5. 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. 
Відповідальні особи та виконавці робіт згідно із затвердженим штатним розписом мають 
документи, що підтверджують їх кваліфікацію, спеціальність та можливість організовувати та 
виконувати роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
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10.6. Розроблені інструкції з охорони праці:
№
п/п Позначення інструкції Назва інструкції Дата

затвердж.

1. 151-12-О-ЕЦ Інструкція з охорони праці для працівників, які працюють 
на висоті з робочої платформи підйомників

18.08.2017

2. 151-17-О-ЕЦ Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті 23.06.2015

3. 152-16-О-ЦТАВ Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті 
та з риштувань на висоті

01.04.2016

4. 092-6-0-ТрЦ Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті 20.10.2015

5. 092-5 О-О-ТрЦ Інструкція з охорони праці при роботі з робочої платформи 
підйомників

16.05.2016

6. 174-1-О-ЦТПК Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті, з 
риштувань на висоті

15.06.2017

7. 174-12-О-ЦТПК Інструкція з охорони праці при роботі на висоті з робочої 
платформи підйомників

09.07.2015

8. 104-2-0-СКМ Інструкції з охорони праці при виконанні робіт на висоті 16.01.2017

9. 173-6-О-ЦВтаК Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті 01.03.2018

10. 175-14-О-ЦЦтаРАВ Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті 22.12.2016

11. 091-44-О-ЦГО Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті 04.03.2016

12. 091-22-І-ЦГО Інструкція по безпечному веденню робіт для робітників 
ЦГО, які працюють на висоті з робочої платформи 
підйомників

29.03.2018

13. 091-45-О-ЦГО Інструкція з охорони праці при обстеженні та очищенні 
дахів будівель від снігу

04.02.2016

14. 153-3-О-СДТУ Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті, з 
риштувань на висоті

26.12.2017

15. 153-5-О-СДТУ Інструкція з охорони праці для працівників служби 
диспетчерського та технологічного управління, які 
працюють на висоті з робочої платформи підйомників

14.07.2015

16.
172-Ю-О-ГТЦ Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті з 

риштувань, підмощувань та інших пристосувань 23.10.2015

17. 093-52-О-УСО Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті 16.10.2015

18. 041-01-0-УВТК Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті 16.01.2018

19. 081 -2-02-0-СВНтаПБ Інструкція з охорони праці при проведенні технічного 
огляду посудин, що працюють під тиском, котлів та 
трубопроводів пари і гарячої води.

02.03.2018

20. 081 -2-ОЗ-О-СВНтаПБ Інструкція з охорони праці при виконанні технічних 
оглядів вантажопідіймальних кранів, вантажопідій
мальних машин та підйомників самохідних (робота на 
висоті).

20.06.2017

21. 141-ОІ-О-СНВУ Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті^" '• 
та з риштувань на висоті \

„14.07.2016

22. 132-17-О-ЦРБ Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті 19.12.2017

23. 143-2-02-0-СЕБтаС Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті 22.10.2015

24. 055-34-О-ПТУ Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті 
та з риштувань на висоті

21.11.2016

25. 161-02.03-01-О-ЕРП 
(ЦРЕУ ЕРП)

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті 
та з риштувань на висоті

12.07.2016

26. 161 -02.09-05-0-ЕРП 
(ЦРЕУ ЕРП)

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті з 
робочої платформи підйомників

02.10.2015
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27. 161-02.03-01-О-ЕРП 
(РБЦ ЕРП)

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті 
та з риштувань на висоті

12.07.2016

28. 161 -02.09-05-0-ЕРП 
(РБЦ ЕРП)

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті з 
робочої платформи підйомників

02.10.2015

29. 161-02.03-01-О-ЕРП 
(ЦРТМУ ЕРП)

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті 
та з риштувань на висоті

12.07.2016

30. 161-02.09-05-0-ЕРП 
(ЦРТМУ ЕРП)

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті з 
робочої платформи підйомників

02.10.2015

31. 161 -02.03-01-О-ЕРП 
(ЦРТР ЕРП)

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті 
та з риштувань на висоті

12.07.2016

32. 161 -02.03 -01 -О-ЕРП 
(ЦРЗС ЕРП)

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті 
та з риштувань на висоті

12.07.2016

33. 161-02.03-01-0-ЕРП 
(ЦВПМ ЕРП)

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті 
та з риштувань на висоті

12.07.2016

34. 161-02.09-05-0-ЕРП 
(ЦВПМ ЕРП)

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті з 
робочої платформи підйомників

02.10.2015

35. 161-02.03-01-0-ЕРП 
(ЦРТУ ЕРП)

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті 
та з риштувань на висоті

12.07.2016

36. 161-02.03-01-0-ЕРП 
(ЦПВ ЕРП)

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті 
та з риштувань на висоті

12.07.2016

37. 161-02.03-01-0-ЕРП 
(ЦЗ ЕРП)

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті 
та з риштувань на висоті

12.07.2016

10.7. Будівлі та споруди підрозділів, які здійснюють роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 
метра, 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.

10.8. 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.

10.9. 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. 2̂ 1092 «Про проведення періодичних медичних оглядів працівників ВП РАЕС 
у 2018 рорі»).

П. Я. Павлишин
(ініціали та прізвище)
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