
1й$50
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, устаткування 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 ЗАТ 
«ПРОСТО-страхування», яка є уповноваженою страховою компанією об’єднання «Ядерний 
страховий пул», обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, 
термін дії з 29.04.2018 р. по 28.04.2019 р.;
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 03.10.2016р. по 07.10.2016 р., «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 та/або експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: експлуатація ковальсько-пресового 
устатковання.

Кількість робочих місць по даному виду робіт: 61.
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 промислової площадки блоків №1-4 та об’єктів 
загальностанційного призначення ВП РАЕС.

Кількість виробничих об’єктів: 6 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.

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

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 ВПРАЕС 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.

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 ВПРАЕС від 27.11.2017р. № 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-QA-04-082, затверджено генеральним 
директором ВП РАЕС 29.10.2015 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 ВПРАЕС 
25.07.2016 р.;
«Програма підготовки керівників і професіоналів ВП «Рівненська АЕС». Курс: Охорона 
праці» 052-60-ПП-НТЦ, затверджена ЕІС ВП РАЕС 21.04.2016 р.;
«Програма підготовки керівників ВП «Рівненська АЕС» 052-06-ПП-НТЦ, затверджена 
генеральним директором ВП РАЕС 29.10.2015 р.;
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«Програма 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.;
«Програма спеціального навчання персоналу ВП «Рівненська АЕС» з питань охорони праці 
052-02-ПСН-НТЦ, затверджена ЕІС ВП РАЕС 28.08.2017 р.;
«Програма підготовки новоприйнятих працівників. Курс: Професія -  енергетик»
052-03-ПП-НТЦ, затверджена ЕІС ВП РАЕС 17.08.2017 р.;
«Програма виробничо-технічного навчання персоналу ВП «Рівненська АЕС» на 2018 рік» 
052-35-ПВТН-НТЦ, затверджена ЕІС 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. 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. Еолова та члени комісії 
№ 1 ВП РАЕС пройшли навчання і перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів з ОП в ДП «Еоловний 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.

8. У ВП РАЕС розроблені та введені в дію:
«Перелік нормативної документації ВП «Рівненська АЕС» ОЗІ-З-ПЕ-СЗЯ, затверджений ЕІС 
ВП РАЕС 06.05.2016 р.
«Перелік виробничої документації ВП «Рівненська АЕС» 102-1-ПЕ-ВТС, затверджений ЕІС 
ВП РАЕС 04.05.2018 р.
«Положення про складання та ведення виробничої документації» 102-2-П-ВТС, затверджене 
генеральним директором ВП РАЕС 06.05.2016 р.

9. Інформація про експлуатацію ковальсько-пресового устаткування у ВП РАЕС.
9.1. Експлуатацію ковальсько-пресового устаткування у ВП РАЕС виконують такі підрозділи:

№
п\п Найменування обладнання Заводський

номер Країна - виробник, завод - виробник Рік
випуску

Ремонтно-будівельний цех енергоремонтного підрозділу (РБЦ ЕРП)
1 . Станок для гнуття арматурної 

сталі С-146 А
13 Україна, Рівненська обл., м. Сарни, 

Сарненський завод мостових 
технологічних конструкцій

1996

2. Станок для різки арматурної 
сталі СМЖ-322 АМ

567071 Україна, Рівненська обл., м. Сарни, 
Сарненський завод мостових 
технологічних конструкцій

1996

3. Ножиці листові 
N143 3150/25-С

71-91 Чехія, завод «ЗТЯШАЮЧЕ РІЕБОК» 1982

4. Ножиці листові НК 3418 А 73 Україна, Львівська обл., м. Стрий, 
Стрийський завод ковальсько-пресового 
устаткування

1996

Цех з ремонту загальностанційних систем енергоремонтного підрозділу (ЦРЗС ЕРП)
5. Ножиці гільйотинні ЯВ-2636 2968 Україна, м. Запоріжя, завод 

«Електротехнологія»
1996

6. Механізм вальцювальний 
СТД-14

40 Росія, Іванівська обл., м. Фурманов, 
ливарно -механічний завод

1996

7. Трубогибочний механізм 
ТГМ-1

60 Україна, м. Дніпропетровськ, приватне 
виробничо-технічне підприємство 
«ГАРДА»

1996



5

Транспортний цех (ТрЦ)
8. Молот пневматичний 

ковальський М 4132 А
2649 Росія, м. Астрахань, Астраханський 

машинобудівельний завод по 
виготовленню ковальсько-пресового 
обладнання

1996

9. Прес електрогідравлічний 
Р 337

16259 СРСР, м. Грозний, дослідно- 
експерементальний завод 
«Автоспецобладнання»

1990

10. Трубогиб з ручним 
гідроприводом модель ТРГ 60

80 Україна, м. Хмельницький, Хмельницький 
завод ковальсько-пресового обладнання

1995

Професійно -  технічне училище (ПТУ)
11. Трубогиб механічний ТМТ-2 3413 Україна, м. Київ, Київський 

експериментальний механічний завод
1989

Цех теплових та підземних комунікацій (ЦТПК)
12. Трубогиб механічний ТМТ-2 1719 Україна, м. Київ, Київський 

експериментальний механічний завод
1989

Цех підготовки виробництва енергоремонтного підрозділу (ЦІ 1В ЕРП)
13. Машина для випробування на 

стискання типу 
ИП-1 (ИП-1000)

253642 СРСР, м. Армавір «Завод випробувальних 
приладів та обладнання»

1990

14. Молот пневматичний 
ковальський МА 4129 А

7354 СРСР, м. Астрахань, Астраханський завод 
ковальсько-пресового обладнання

1979

15. Установка
широкоуніверсальна для 
ремонтних робіт ОР 12562

19 Україна, Хмельницька обл., м. Городок,
Г ородоцький дослідно-експериментальний 
завод

1994

16. Прес гідровлічний правильно- 
запресовочний П 414

731 СРСР, м. Оренбург, Оренбургський завод 
«Металіст»

1967

17. Ножиці комбіновані 
Н-513

121 СРСР, м. Київ, Київський 
експериментальний механічний завод

1978

18. Машина листогибочна 
трьохвалкова 
И 2220 Б

287 СРСР, м. Ярославль, завод ковальсько- 
пресового обладнання

1980

19. Ножиці кривошипні листові 3 
похилим ножем НД 3316 Г

7618 СРСР, Львівська обл., м. Стрий, 
Стрийський завод ковальсько-пресового 
устаткування

1985

20. Установка для різки 
листового та профільного 
матеріалу 078203

612 Росія, м. Армавір, акціонерне товариство 
«Армавірський механічний завод»

1995

21. Ножиці кривошипні листові 3 
похилим ножем НК 3418 А

6224 Україна, Львівська обл., м. Стрий, 
Стрийський завод ковальсько-пресового 
устаткування

1992

9.2. В підрозділах, які експлуатують ковальсько-пресове устаткування, 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

Скоро
чена
назва

підроз
ділу

№ та дата 
наказу про 
створення 
цехової 
комісії

Склад цехової комісії № та дата протоколу 
про перевірку знань

1 . РБЦ ЕРП № 487 від 
16.06.2017 р.

© Голова комісії: начальник цеху -  Бірюк В. М. 
® Члени комісії:
-  заступник начальника цеху -  Тацюк А. М.
- заступник, начальника цеху -  Батейко А. П.
- начальник дільниці -  Гутнік Н. І.

№318 від 17.09.2015

№423 від 19.11.2015 
№242 від 30.06.2016 
№21 від 20.04.2018
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-  начальник дільниці Сілецький Б. В.
- начальник дільниці Хонд ока В. В.
- начальник дільниці Корень Ю. П.
- начальник дільниці Опанович О. В.
- старший майстер Шевчик С. М.
- старший майстер Оксентюк В. А.

№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

2. ЦРЗС
ЕРП

№ 487 від 
16.06.2017 р.

• Еолова 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. І.
- 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 
№18 від 13.04.2018

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 -  Грушевський В. В.
- старший механік -  Матвійчук Ю. М.
- механік автомобільної колони -  Бойко Р. Б.

№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 
№20 від 05.12.2017 
№11 від 14.11.2017

4. ПТУ № 2329-к від 
19.07.2017 р.

• Голова комісії: директор ПТУ -  Березюк Я. М.
• Члени комісії:
-  заступник директора з навчально-виробничої 
роботи -  Петрик Р. Л.
- завідувач господарства -  Чех Г. В.

№104 від 15.03.2018

№62 від 16.02.2018 
№6 від 17.01.2017

5. цтгж № 2516-к від 
02.08.2017 р.

• Голова комісії: нач. ЦТПК -  Дегтяр О. А.
• Члени комісії:
- заступник начальника -  Затірка О. 3.
-  заступник начальника -  Васюха Б. П.
- заступник начальника -  Реєнт В. Є.
- 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.

№491 від 23.12.2016

№138 від 20.04.2017 
№4 від 12.01.2017 
№221 від 07.06.2018 
№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

6. ЦПВЕРП № 487 від 
16.06.2017 р.

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

№467 від 08.12.2016

№434 від 17.11.2016 
№9 від 19.05.2017 
№8 від 19.05.2017
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9.3. Посадові особи, які відповідають за безпечну експлуатацію ковальсько-пресового 
устаткування, 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.;
«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.

9.4. 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.45 «Експлуатація верстатів по обробці металів»;
® МБ-К.ОП-Т.46 «Монтаж, наладка, технічне обслуговування, ремонт і демонтаж верстатів 

по обробці деревини і металів»;
• МБ-К.ОП-Т.55 «Експлуатація та обслуговування ковальсько-пресового устаткування»;

9.5. 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 експлуатувати 
ковальсько-пресове устаткування згідно займаних посад, забезпечені посадовими інструкціями.

9.6. Розроблені інструкції з охорони праці:
№
п/п Позначення інструкції Назва інструкції Дата

затвердж.
1. 161 -04.03 -04-О-ЕРП Інструкція з охорони праці при виконанні робіт по обробці 

листового та рулонного металу на металообробних верстатах
03.04.2017

2. 161-04.03-48-0-ЕРП Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на 
металообробних верстатах відрізної та згинальної групи

06.07.2018

3. 02.11-1 Ю-О-ЕРП Інструкція з охорони праці для коваля на молотах і пресах 
енергоремонтного підрозділу

30.05.2016

4. 161-02.11-20-О-ЕРП Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на механічних 
ножицях і пресах

28.03.2016

5. 161-02.11-14-О-ЕРП Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з технічного 
обслуговування і ремонту верстатів по обробці металу

06.11.2017

6. 161-02.11-42-О-ЕРП Інструкція з охорони праці при роботі на листогнучкій 
машині

30.05.2016

7. 092-18-О-ТрЦ Інструкція з охорони праці при експлуатації пресового 
устаткування

28.08.2017

8. 092-19-О-ТрЦ Інструкція з охорони праці для коваля на молотах і пресах 06.06.2017
9. 055-26-О-ПТУ Інструкція з охорони праці для верстатника широкого 

профілю 4 розряду
14.02.2017

10. 174-11-О-ЦТПК Інструкція з охорони праці при експлуатації верстатів по 
обробці металів

08.09.2017
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9.7. Будівлі та споруди підрозділів, які експлуатують ковальсько-пресове устаткування, 
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.

9.8. 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.

9.9. 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. № 1092 «Про проведення періодичних медичних оглядів працівників ВП РАЕС 
у 2018 році»).

____
А і /  (підпис)./<?#/ відокремили.

/г®/  шдрозя'п
«Рівненська

П. Я. Павлишин
(ініціали та прізвище)

4\'о й \  Іде.нтжЬ’-каи'̂ Гк'
) _ р .

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці____._____________.2018 р. N _______

Управління Держпраці у Рівненській області!

З АР ЕЄ С ТР О ВА Н О
За від« 20 -З

(посада, підп*с)


