
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»: Котін Петро Борисович.
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел: +38 (044) 277-78-83,
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» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія 
«Енергоатом» ПЛ-П.2.10.026-15, на підставі довіреності від 22.05.2019 р. з терміном дії до
01.06.2022 р.
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел: +38 (03636) 64-3-49,
факс: +38 (03636) 3-12-90, e.mail: offîce@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 27.03.2020 р. №92-010-04-20-01251 із 
ПАТ «ПРОСТО-страхування» на проведення обов’язкового страхування цивільної 
відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок 
ядерного інциденту, що є уповноваженою компанією об’єднання «Ядерний страховий пул» 
щодо підписання Договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності 
ДП «НАЕК «Енергоатом» за ядерну шкоду, термін дії договору до 28.04.2021 р.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
сертифікаційний аудит в період з 29.10.2019 р. по 30.10.2019 р., TUV NORD CERT TOB 
«Інтернешнл Менеджмент Сервіс». Сертифікат на систему менеджменту 180 45001:2018 
«Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо 
застосування», реєстраційний номер сертифіката 44 126 16 32 0161-002, чинний до 
14.11.2022 р., звіт про аудит № 3599 1685.

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: Монтаж, демонтаж, налагодження, 
ремонт, технічне обслуговування, реконструкпія обладнання та захисних систем, призначених для 
експлуатапії Гзастосування) у потенпійно вибухонебезпечному сереловиттті.
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Кількість робочих місць по даному виду робіт: 546.
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 проммайданчику блоків № 1-4 та об’єктів 
загальностанційного призначення ВП РАЕС.

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 180 45001:2018 «Системи управління охороною 
здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування» 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 (далі - ГІС) 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:

протоколи від 25.05.2017 р. №147-17; від 14.03.2019 р. №70-19; 
від 29.03.2019 р. №70/1-19;
протоколи від 24.07.2018 р. № 218-18; від 14.03.2019 р. № 70-19; 
протоколи від 24.07.2018 р. № 218-18; від 14.03.2019 р. № 70-19; 
протоколи від 24.07.2018 р. № 218-18; від 14.03.2019 р. № 70-19.

Павлишин П. Я.

Ковтонюк П. І. 
Павлов Ю. О. 
Майданюк С. Ю.

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 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 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 ВПРАЕС 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-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 11.11.2019 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 ГІС ВП РАЕС 06.11.2018 р.;
«Програма підготовки. Базова підготовка керівників і резерву керівників оеновам 
управління» 052-22-ПП-НТЦ, затверджена генеральним директором ВП РАЕС 28.03.2017 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 30.11.2018 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 2020 рік» 
052-35-ПВТН-НТЦ, затверджена ГІС ВП РАЕС 17.05.2019 р.

6. Наказом генерального директора ВПРАЕС від 14.11.2019р. № 5211-к «Про введення в дію 
річного план-графіку професійного навчання персоналу ВП РАЕС на 2020 рік» введено в дію 
річний план-графік професійного навчання персоналу ВП РАЕС на 2020 рік.

7. Наказом генерального директора ВПРАЕС від 24.12.2019р. №1132 «Про проведення 
періодичних медичних оглядів працівників ВП РАЕС у 2020 році» визначено порядок та терміни 
проходження медичного огляду працівниками ВП РАЕС у 2020 році.

8. Згідно з наказом генерального директора ВПРАЕС від 13.07.2017р. № 2256-к «Про склад 
екзаменаційних комісій та порядок перевірки знань персоналу ВП РАЕС» створені екзаменаційні 
комісії для перевірки знань персоналу ВП РАЕС. Голова та члени комісії № 1 ВП РАЕС пройпіли 
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 
14.03.2019 р. №70-19, від 29.03.2019 р. №70/1-19, від 24.07.2018 р. №218-18, 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» 031-3-ПЕ-СЗЯ, затверджений ГІС 
ВП РАЕС 17.01.2015 р.
«Перелік виробничої документації ВП «Рівненська АЕС» 102-1-ПЕ-ВТС, затверджений ГІС 
ВПРАЕС 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 іцодо виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного 
обслуговування, реконструкції обладнання та захисних систем, призначених для експлуатації 
(застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовиїці.

10.1. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкцію 
обладнання та захисних систем, призначених для експлуатації (застосування) у потенційно 
вибухонебезпечному середовищі у ВП РАЕС виконують такі підрозділи:

10.1.1. Цех з ремонту основного турбінного устаткування енергоремонтного підрозділу 
(ЦРТУ ЕРП) - монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція 
обладнання та захисних систем, призначених для експлуатації (застосування) у потенційно 
вибухонебезпечному середовищі.

10.1.2. Цех з ремонту електротехнічного устаткування енергоремонтного підрозділу 
(ЦРЕУ ЕРП) - монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція 
обладнання та захисних систем, призначених для експлуатації (застосування) у потенційно 
вибухонебезпечному середовищі.

10.1.3. Цех теплових та підземних комунікацій (ЦТПК) - ремонт, технічне обслуговування 
обладнання та захисних систем, призначених для експлуатації (застосування) у потенційно 
вибухонебезпечному середовищі:

Мазутний резервуар № 1, інв. № 8006, 2100 мЗ, рік випуску 1976, СРСР.
Мазутний резервуар № 2, інв. № 8006, 2100 мЗ, рік випуску 1976, СРСР.
Мазутний резервуар № З, інв. № 8006, 2100 мЗ, рік випуску 1976, СРСР.



10.1.4. Транспортний цех (ТрЦ) - ремонт, технічне обслуговування обладнання та захисних 
систем, призначених для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному 
середовищі:

Резервуар горизонтальний стальний підземний (бензин), інв. № 8185/700, 75 мЗ, рік випуску 
1991, СРСР.
Резервуар вертикальний стальний підземний (бензин), інв. № 8185/700, 10 мЗ, рік випуску 
1991, СРСР.
Резервуар горизонтальний стальний підземний (бензин), інв. № 8186/700, 75 мЗ, рік випуеку 
1991, СРСР.
Резервуар горизонтальний стальний підземний (дизельне паливо), інв. № 8187/700, 75 мЗ, 
рік випуску 1990, СРСР.
Резервуар горизонтальний стальний підземний (дизельне паливо), інв. № 8189/700, 75 мЗ, 
рік випуску 1990, СРСР.
Резервуар горизонтальний стальний підземний (дизельне паливо), інв. № 25352/700, 10 мЗ, 
рік випуску 1990, СРСР.
Резервуар горизонтальний стальний підземний (дизельне паливо), інв. № 25352/700, 20 мЗ, 
рік випуску 1990, СРСР.
Резервуар горизонтальний стальний підземний (дизельне паливо), інв. № 25352/700, 20 мЗ, 
рік випуску 1990, СРСР.
Резервуар горизонтальний стальний підземний (бензин), інв. № 26517/700, 75 мЗ, рік випуску 
1987, СРСР.
Резервуар горизонтальний стальний підземний (бензин), інв. № 26541/700, 50 мЗ, рік випуску 
1995, Україна.
Резервуар горизонтальний стальний підземний (дизельне паливо), інв. № 26542/700, 50 мЗ, 
рік випуску 1995, Україна.
Резервуар горизонтальний стальний підземний (бензин), інв. № 25927/700, 15 мЗ, рік випуску 
1990, СРСР.
Резервуар вертикальний стальний підземний (бензин), інв. № 19299/700, 10 мЗ, рік випуску 
1994, Україна.
Резервуар горизонтальний стальний підземний (дизельне паливо), інв. № 19299/700, 20 мЗ, 
рік випуску 1994, Україна.
Резервуар горизонтальний стальний підземний (дизельне паливо), інв. № 19299/700, 5 мЗ, 
рік випуску 1994, Україна.
Резервуар горизонтальний стальний підземний (дизельне паливо), інв. № 19299/700, 5 мЗ, 
рік випуску 1994, Україна.
Резервуар горизонтальний стальний підземний (дизельне паливо), інв. № 19299/700, 5 мЗ, 
рік випуску 1994, Україна.
Паливороздавальна колонка Шельф 200 50-2-1-3, інв. № 113105, рік випуску 2019, Україна. 
Паливороздавальна колонка Шельф 100 50-2-1 -2, інв. № 113100, рік випуску 2019, Україна. 
Паливороздавальна колонка Шельф 100 50-2-1 -2, інв. №113101, рік випуску 2019, Україна. 
Паливороздавальна колонка Шельф 100 50-2-1 -2, інв. № 113102, рік випуску 2019, Україна. 
Паливороздавальна колонка Шельф 100 50-1-1-1, інв. № 113103, рік випуску 2019, Україна. 
Паливороздавальна колонка Шельф 100 50-1-1-1, інв. № 113104, рік випуску 2019, Україна. 
Паливороздавальна колонка Шельф 100 50-1-1-1, інв. № 113095, рік випуску 2019, Україна. 
Паливороздавальна колонка Шельф 100 50-1-1-1, інв. № 113096, рік випуску 2019, Україна. 
Паливороздавальна колонка Шельф 100 50-1-1-ф, інв. № 113097, рік випуску 2019, Україна. 
Паливороздавальна колонка Шельф 100 50-1-1-1, інв. № 113098, рік випуску 2019, Україна. 
Паливороздавальна колонка Шельф 100 50-1-1-1, інв. № 113099, рік випуску 2019, Україна.

10.1.5. Електричний цех (ЕЦ) - ремонт, технічне обслуговування обладнання та захисних 
систем, призначених для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному 
середовищі:

Акумуляторна батарея PowerSafe УЬ2412, оперативне найменування 4ЕА-01, рік випуску 
2019, Франція.
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Акумуляторна
2019, Франція.
Акумуляторна
2019, Франція.
Акумуляторна
2019, Франція.
Акумуляторна
2018, Франція.
Акумуляторна
2018, Франція.
Акумуляторна
2018, Франція.
Акумуляторна
2018, Франція.
Акумуляторна
Німеччина.
Акумуляторна
Німеччина.
Акумуляторна
Німеччина.
Акумуляторна
Німеччина.
Акумуляторна
Німеччина.
Акумуляторна
Німеччина.
Акумуляторна
Німеччина.
Акумуляторна
Німеччина.
Акумуляторна
Німеччина.
Акумуляторна
Німеччина.
Акумуляторна
Німеччина.
Акумуляторна
Німеччина.
Акумуляторна
Німеччина.
Акумуляторна
Німеччина.
Акзпчуляторна
Німеччина.
Акумуляторна
Німеччина.
Акумуляторна
Німеччина.
Акумуляторна
Німеччина.
Акумуляторна
Німеччина.
Акумуляторна
Німеччина.

батарея PowerSafe УЬ2412, оперативне найменування 4ЕА-02, рік випуску 

батарея РошегЗаГе УЬ2412, оперативне найменування АБ-21, рік випуску 

батарея РолуегЗаРе УЬ2412, оперативне найменування АБ-22, рік випуску 

батарея PowerSafe УЬ2412, оперативне найменування ЗЕА-02, рік випуску 

батарея Ро\уег8аРе УЬ2412, оперативне найменування АБ-23, рік випуску 

батарея PowerSafe УЬ2412, оперативне найменування ЗЕА-03, рік випуску 

батарея PowerSafe УЬ2412, оперативне найменування ЗЕА-01, рік випуску 

батарея 10 0gi 800, оперативне найменування АБ-ДГ-21, рік випуску 2019, 

батарея 10 0gi 800, оперативне найменування АБ-ДГ-22, рік випуску 2018, 

батарея 10 0gi 800, оперативне найменування АБ-ДГ-23, рік випуску 2018, 

батарея 10 0gi 800, оперативне найменування АБ-ДГ-11, рік випуску 2018, 

батарея 10 0gi 800, оперативне найменування АБ-ДГ-12, рік випуску 2018, 

батарея 10 0gi800, оперативне найменування АБ-ДГ-13, рік випуску 2018, 

батарея УЬ2312, оперативне найменування АБ-10, рік випуску 2000,

батарея УЬ2312, оперативне найменування АБ-20, рік випуску 1995,

батарея УЬ2312, оперативне найменування 4ЕА-04, рік випуску 2004,

батарея УЬ2314, оперативне найменування АБ-ОРУ, рік випуску 2002, 

батарея УЬ2412, оперативне найменування АБ-12, рік випуску 2001,

батарея УЬ2412, оперативне найменування ЗЕА-04, рік випуску 2001,

батарея УЬ2412, оперативне найменування ЗЕА-05, рік випуску 2003,

батарея УЬ 2412, оперативне найменування ЗЕА-09, рік випуску 2000,

батарея УЬ2412, оперативне найменування ЗЕА-10, рік випуску 2002,

батарея УЬ2412, оперативне найменування ЕА70, рік випуску 1997,

батарея УЬ2412, оперативне найменування ЕА72, рік випуску 1997,

батарея УЬ2412, оперативне найменування АБ-13, рік випуску 2001,

батарея УЬ2412, оперативне найменування АБ-11, рік випуску 2002,

батарея УЬ2412, оперативне найменування 4ЕА-03, рік випуску 2000,



Акумуляторна батарея УЬ 2412, оперативне найменування 4ЕА-06, рік випуску 2003, 
Німеччина.
Акумуляторна батарея УЬ2412, оперативне найменування 4ЕА-09, рік випуску 2004, 
Німеччина.
Акумуляторна батарея УЬ2415, оперативне найменування 4ЕА-05, рік випуску 2004, 
Німеччина.
Акумуляторна батарея УЬ2415, оперативне найменування АБ-24, рік випуску 2001, 
Німеччина.
Акумуляторна батарея УЬ2415, оперативне найменування АБ-14, рік випуску 2001, 
Німеччина.
Електролізер, оперативне найменування ЗУ-1, 0,69 мЗ, рік випуску 2005, Росія.
Електролізер, оперативне найменування ЗУ-2, 0,69 мЗ, рік випуску 2005, Росія.
Генератор ТВВ-220-2АУЗ, оперативне найменування Г-1 107273, 56 мЗ, рік випуску 1977, 
СРСР.
Генератор ТВВ-220-2АУЗ, оперативне найменування Г-2 107273, 56 мЗ, рік випуску 1977, 
СРСР.
Генератор ТВВ-220-2АУЗ, оперативне найменування Г-3 107391, 56 мЗ, рік випуску 1979, 
СРСР.
Генератор ТВВ-220-2АУЗ, оперативне найменування Г-4 107391, 56 мЗ, рік випуску 1979, 
СРСР.
Генератор ТВВ-1000-2АУ, оперативне найменування Г-5 107163, 126 мЗ, рік випуску 1983, 
СРСР.
Генератор ТВВ-1000-2АУ, оперативне найменування Г-6 107580, 126 мЗ, рік випуску 1995, 
Росія.

10.1.6. Хімічний цех (ХЦ) - ремонт, технічне обслуговування обладнання та захисних систем, 
призначених для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовищі:

Теплообмінник охолодження випару 159 ТКВ І-40-М8, оперативне найменування 1ТОВ-91/1, 
обл. № 107259, рік випуску 1980, СРСР.
Теплообмінник охолодження випару 159 ТКВ І-40-М8, оперативне найменування 1ТОВ-91/3, 
обл. № 107259, рік випуску 1980, СРСР.
Теплообмінник охолодження випару 159 ТКВ І-40-М8, оперативне найменування 2ТОВ-91/1, 
обл. № 107511, рік випуску 1980, СРСР.
Теплообмінник охолодження випару 159 ТКВ І-40-М8, оперативне найменування 2ТОВ-91/3, 
обл. № 107511, рік випуску 1980, СРСР.
Вологовід’єднувальна пастка А11.308.000, оперативне найменування 1ВЛ-92/1,
обл. № 107259, 0,074 мЗ, рік випуску 1980, СРСР.
Вологовід’єднувальна пастка А11.308.000, оперативне найменування 1ВЛ-92/2,
обл. № 107259, 0,074 мЗ, рік випуску 1980, СРСР.
Вологовід’єднувальна пастка А11.308.000, оперативне найменування 2ВЛ-92/1,
обл. № 107511, 0,074 мЗ, рік випуску 1980, СРСР.
Вологовід’єднувальна пастка А11.308.000, оперативне найменування 2ВЛ-92/2,
обл. №107511, 0,074 мЗ, рік випуску 1980, СРСР.
Теплообмінник охолодження водню 159 ТГКІ-40-М8, оперативне найменування 1ТОВ-91/2, 
обл. № 107259, рік випуску 1980, Угорщина.
Теплообмінник охолодження водню 159 ТГК І-40-М8, оперативне найменування 1ТОВ-91/4, 
обл. № 107259, рік випуску 1980, Угорщина.
Теплообмінник охолодження водню 159 ТГК І-40-М8, оперативне найменування 2ТОВ-91/2, 
обл.№107511, рік випуску 1980, Угорщина.
Теплообмінник охолодження водню 159 ТГК І-40-М8, оперативне найменування 2ТОВ-91/4, 
обл. № 107511, рік випуску 1980, Угорщина.
Бак-гідрозатвор А11.316.000.В0, оперативне найменування 1БГ-1, обл. № 107259, 0,32 мЗ, 
рік випуску 1980, СРСР.
Бак-гідрозатвор А11.316.000.В0, оперативне найменування 1БГ-2, обл. № 107259, 0,32 мЗ, 
рік випуску 1980, СРСР.
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Бак-гідрозатвор А11.316.ООО.ВО, оперативне найменування 2БГ-1, обл. № 107511, 0,32 мЗ, 
рік випуску 1980, СРСР.
Бак-гідрозатвор А11.316.ООО.ВО, оперативне найменування 2БГ-2, обл. № 107511, 0,32 мЗ, 
рік випуску 1980, СРСР.
Буферна ємність ЗГ-ЗОО-УЗ, оперативне найменування 1БЕ-1, обл. № 107259, 4мЗ, рік 
випуску 1980, СРСР.
Буферна ємність ЗГ-ЗОО-УЗ, оперативне найменування 1БЕ-2, обл. № 107259, 4мЗ, рік 
випуску 1980, СРСР.
Буферна ємність ЗГ-ЗОО-УЗ, оперативне найменування 1БЕ-3, обл. № 107259, 4мЗ, рік 
випуску 1980, СРСР.
Буферна ємність ЗГ-ЗОО-УЗ, оперативне найменування 1БЕ-4, обл. № 107259, 4мЗ, рік 
випуску 1980, СРСР.
Буферна ємність ЗГ-ЗОО-УЗ, оперативне найменування 2БЕ-1, обл. № 107511, 4мЗ, рік 
випуску 1980, СРСР.
Буферна ємність ЗГ-ЗОО-УЗ, оперативне найменування 2БЕ-2, обл. № 107511, 4 мЗ, рік 
випуску 1980, СРСР.
Буферна ємність ЗГ-ЗОО-УЗ, оперативне найменування 2БЕ-3, обл. № 107511, 4мЗ, рік 
випуску 1980, СРСР.
Буферна ємність ЗГ-ЗОО-УЗ, оперативне найменування 2БЕ-4, обл. № 107511, 4мЗ, рік 
випуску 1980, СРСР.
Газодувка Е 21-50-4А, оперативне найменування 1ГДД-1, обл. № 107259, рік випуску 2001, 
Україна.
Газодувка Е 21-50-4А, оперативне найменування 1ГДД-2, обл. № 107259, рік випуску 2001, 
Україна.
Газодувка Е 21-50-4А, оперативне найменування 1ГДД-3, обл. № 107259, рік випуску 2001, 
Україна.
Газодувка Е 21-5 0-4А, оперативне найменування 1ГДД-4, обл. № 107259, рік випуску 2001, 
Україна.
Газодувка Е 21-50-4А, оперативне найменування 2ГДД-1, обл. № 107511, рік випуску 2001, 
Україна.
Газодувка Е 21-50-4А, оперативне найменування 2ГДД-2, обл. № 107511, рік випуску 2001, 
Україна.
Газодувка Е 21-50-4А, оперативне найменування 2ГДД-3, обл. № 107511, рік випуску 2001, 
Україна.
Газодувка Е 21-50-4А, оперативне найменування 2ГДД-4, обл. № 107511, рік випуску 2001, 
Україна.
Апарат контактний А-36.212.000, оперативне найменування 1АК-1, обл. № 107259, рік 
випуску 1980, СРСР.
Апарат контактний А-36.212.000, оперативне найменування 1АК-2, обл. № 107259, рік 
випуску 1980, СРСР.
Апарат контактний А-36.212.000, оперативне найменування 2АК-1, обл. № 107511, рік 
випуску 1980, СРСР.
Апарат контактний А-36.212.000, оперативне найменування 2АК-2, обл. № 107511, рік 
випуску 1980, СРСР
Електронагрівач (теплообмінник) 1СФО-14/4 ОКБ-1539, оперативне найменування 13Н-93/1, 
обл. № 107259, рік випуску 1980, СРСР.
Електронагрівач (теплообмінник) 1СФО-14/4 ОКБ-1539, оперативне найменування 13Н-93/2, 
обл. № 107259, рік випуску 1980, СРСР.
Електронагрівач (теплообмінник) 1СФО-14/4 ОКБ-1539, оперативне найменування 23Н-93/1, 
обл. № 107511, рік випуску 1980, СРСР.
Електронагрівач (теплообмінник) 1СФО-14/4 ОКБ-1539, оперативне найменування 23Н-93/2, 
обл. № 107511, рік випуску 1980, СРСР.
Теплообмінник охолодження газів А.ОЗ.177.000 СБ, оперативне найменування 1ТОГ-94/1, 
обл. № 107259, рік випуску 1980, СРСР.



Теплообмінник охолодження газів А.ОЗ.177.000 СБ, оперативне найменування 1ТОГ-94/2, 
обл. № 107259, рік випуску 1980, СРСР.
Теплообмінник охолодження газів А.ОЗ. 177.000 СБ, оперативне найменування 2ТОГ-94/1, 
обл. № 107511, рік випуску 1980, СРСР.
Теплообмінник охолодження газів А.ОЗ. 177.000 СБ, оперативне найменування 2ТОГ-94/2, 
обл. № 107511, рік випуску 1980, СРСР.

10.1.7. Реакторний цех № 1 (РЦ-1) - технічне обслуговування обладнання та захисних систем, 
призначених для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовищі:

Бак організованих протікань 1БОП , інв. № 107327, 6,2 мЗ, рік випуску 1980, СРСР.
Бак організованих протікань 2БОП , інв. № 107505, 6,2 мЗ, рік випуску 1981, СРСР. 
Теплообмінник організованих протікань 1ТОП, інв. № 107327, 5 мЗ, рік випуску 1980, 
Польща.
Теплообмінник організованих протікань 2ТОП, інв. № 107505, 5 мЗ, рік випуску 1981, 
Польща.
Бак САОЗ 1БС-11, інв. № 107184, 260,8 мЗ, рік випуску 1980, СРСР.
Бак САОЗ 1БС-12, інв. № 107184, 89,6 мЗ, рік випуску 1980, СРСР.
Бак САОЗ 1БС-13, інв. № 107184, 10 мЗ, рік випуску 1980, СРСР.
Бак САОЗ 1БС-21, інв. № 107184, 284,9 мЗ, рік випуску 1980, СРСР.
Бак САОЗ 1БС-22, інв. № 107184, 98,4 мЗ, рік випуску 1980, СРСР.
Бак САОЗ 1БС-23, інв. № 107184, 10 мЗ, рік випуску 1980, СРСР.
Бак САОЗ 1БС-31, інв. № 107184, 260,6 мЗ, рік випуску 1980, СРСР.
Бак САОЗ 1БС-32, інв. № 107184, 89,3 мЗ, рік випуску 1980, СРСР.
Бак САОЗ 1БС-33, інв. № 107184, 10 мЗ, рік випуску 1980, СРСР.
Бак САОЗ 2БС-11, інв. № 107505, 260,8 мЗ, рік випуску 1981, СРСР.
Бак САОЗ 2БС-12, інв. № 107505, 89,6 мЗ, рік випуску 1981, СРСР.
Бак САОЗ 2БС-13, інв. № 107505, 10 мЗ, рік випуску 1981, СРСР.
Бак САОЗ 2БС-21, інв. № 107505, 284,9 мЗ, рік випуску 1981, СРСР.
Бак САОЗ 2БС-22, інв. № 107505, 98,4 мЗ, рік випуску 1981, СРСР.
Бак САОЗ 2БС-23, інв. № 107505, 10 мЗ, рік випуску 1981, СРСР.
Бак САОЗ 2БС-31, інв. № 107505, 260,6 мЗ, рік випуску 1981, СРСР.
Бак САОЗ 2БС-32, інв. № 107505, 89,3 мЗ, рік випуску 1981, СРСР.
Бак САОЗ 2БС-33, інв. № 107505, 10 мЗ, рік випуску 1981, СРСР.
Деаератор підживлення і борного регулювання 1ДБП-1, інв. № 107328, 31 мЗ, рік випуску 
1980, СРСР.
Деаератор підживлення і борного регулювання 1ДБП-2, інв. № 107328, 31 мЗ, рік випуску
1980, СРСР.
Деаератор підживлення і борного регулювання 2ДБП-1, інв. № 107354, 31 мЗ, рік випуску
1981, СРСР.
Деаератор підживлення і борного регулювання 2ДБП-2, інв. № 107354, 31 мЗ, рік випуску 
1981, СРСР.

10.1.8. Реакторний цех № 2 (РЦ-2) - технічне обслуговування обладнання та захисних систем, 
призначених для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовищі:

Бак організованих протікань ЗТУ20В01, 15,1 мЗ, рік випуску 1986, СРСР.
Барботажний бак ЗУР20В01 03.8118.014СБ, 30 мЗ, рік випуску 1984, СРСР.
Теплообмінник організованих протікань ЗТУ10\^01 08.8118.037СБ, 0,21 мЗ, рік випуску 
1983, СРСР.
Бак боровмісної води ЗТВ30В01 (циліндричний), 480 мЗ, рік випуску 1986, СРСР.
Бак боровмісної води ЗТВ30В02 (циліндричний), 480 мЗ, рік випуску 1986, СРСР.
Деаератор підживлення ЗТК10В01 03.8170.003СБ, 31 мЗ, рік випуску 1983, СРСР.
Бак організованих протікань 4ТУ20В01, 15,1 мЗ, рік випуску 2004, Україна.
Барботажний бак 4УР20В01 03.8118.014СБ, 30 мЗ, рік випуску 1987, СРСР.
Теплообмінник організованих протікань 4ТУ10''У01 08.8118.037СБ, 0,21 мЗ, рік випуску 
1987, СРСР.
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Бак боровмісної води 4ТВ30В01 (циліндричний), 480 мЗ, рік випуску 2004, Україна.
Бак боровмісної води 4ТВ30В02 (циліндричний), 480 мЗ, рік випуску 2004, Україна. 
Деаератор підживлення 4ТК10В01 03.8170.003СБ, 31 мЗ, рік випуску 1987, СРСР.

10.1.9. Цех забезпечуючих систем (ЦЗС) - ремонт, технічне обслуговування обладнання та 
захисних систем, призначених для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному 
середовищі:

Бак базового складу дизпалива 0РЕ20В01, рік випуску 1991, СРСР.
Бак базового складу дизпалива 0РЕ20В02, рік випуску 1991, СРСР.
Бак паливного складу БТС-11, рік випуску 1980, СРСР.
Бак паливного складу БТС-12, рік випуску 1980, СРСР.
Бак паливного складу БТС-13, рік випуску 1980, СРСР.
Бак паливного складу БТС-21, рік випуску 1980, СРСР.
Бак паливного складу БТС-22, рік випуску 1980, СРСР.
Бак паливного складу БТС-23, рік випуску 1980, СРСР.
Проміжний бак дизпалива ЗQC12B01, рік випуску 1986, СРСР.
Проміжний бак дизпалива ЗЦС22В01, рік випуску. 1986, СРСР.
Проміжний бак дизпалива ЗЦС32В01, рік випуску 1986, СРСР.
Проміжний бак дизпалива 4ЦС12В01, рік випуску 1991, СРСР.
Проміжний бак дизпалива 4QC22B01, рік випуску 1991, СРСР.
Проміжний бак дизпалива 4ЦС32В01, рік випуску 1991, СРСР.
Бак аварійного зливу дизпалива 0QC11В10, рік випуску 1991, СРСР.
Бак дизпалива витратний ЗЦСІ1В01, рік випуску 1986, СРСР.
Бак дизпалива витратний ЗQC21B01, рік випуску 1986, СРСР.
Бак дизпалива витратний ЗQCЗ1В01, рік випуску 1986, СРСР.
Бак дизпалива витратний 4ЦС11ВО1, рік випуску 1991, СРСР.
Бак дизпалива витратний 4QC21B01, рік випуску 1991, СРСР.
Бак дизпалива витратний 4QC31B01, рік випуску 1991, СРСР.
Бак дизпалива витратний ОрС 11 ВО 1, рік випуску 1991, СРСР.
Бак дизпалива витратний 0ЦС21 ВО 1, рік випуску 1991, СРСР.
Бак дизпалива витратний БТР-1, рік випуску 1981, СРСР.
Бак дизпалива витратний БТР-12, рік випуску 1981, СРСР.
Бак дизпалива витратний БТР-13, рік випуску 1981, СРСР.
Бак дизпалива витратний БТР-21, рік випуску 1981, СРСР.
Бак дизпалива витратний БТР-22, рік випуску 1981, СРСР.
Бак дизпалива витратний БТР-23, рік випуску 1981, СРСР.
Бак дизельного палива QM10B01, рік випуску 1991, СРСР.
Бак дизельного палива QM20B01, рік випуску 1991, СРСР.
Бак дизельного палива ЦМЗОВОІ, рік випуску 1991, СРСР.
Резервуар аварійного зливу палива QM40B01, рік випуску 1991, СРСР.
Бак дизпалива витратний БР-1 СХ.1, рік випуску 1981, СРСР.
Бак дизпалива витратний БР-2 СХ.2, рік випуску 1986, СРСР.
Бак дизпалива витратний БР-1 ІТЗО-1, рік випуску 1991, СРСР.
Бак дизпалива витратний БР-2 ІТЗО-2, рік випуску 1991, СРСР.
Бак дизпалива витратний БР-3 ІТЗО-3, рік випуску 1991, СРСР.
Резервуар аварійного зливу палива БП-1 ІТЗО-1, рік випуску 1991, СРСР.
Резервуар аварійного зливу палива БП-2 ІТЗО-2, рік випуску 1991, СРСР.
Резервуар аварійного зливу палива БП-3 ІТЗО-3, рік випуску 1991, СРСР.
Підземний резервуар 0рВ14В10, рік випуску 1991, СРСР.

10.1.10. Управління робітничого постачання (УРП) - ремонт, технічне обслуговування 
обладнання та захисних систем, призначених для експлуатації (застосування) у потенційно 
вибухонебезпечному середовищі:

Ресивер дренажний РД-0,75, обл. № 2-177, рік випуску 1975, СРСР.
Конденсатор вертикальний КВ-1120, обл. № 2-175, рік випуску 1979, СРСР.
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Проміжна посудина 40 ПС, обл. № 2-174, рік випуску 1974, СРСР. 
Ресивер дренажний РД-0,75, обл. № 2-178, рік випуску 1975, СРСР. 
Ресивер лінійний РЛ-1,5, обл. № 2-173, рік випуску 1975, СРСР. 
Масловідділювач МВ-65, обл. № 2-180, рік випуску 1977, СРСР. 
Масловідділювач МВ-80, обл. № 2-179, рік випуску 1973, Болгарія. 
Відділювач рідини 125 ВР, обл. № 2-172, рік випуску 1975, СРСР. 
Відділювач рідини 125 ВР, обл. № 2-176, рік випуску 1975, СРСР.

10.2. В підрозділах, які проводять роботи з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, 
технічного обслуговування, реконструкції обладнання та захисних систем, призначених для 
експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовищі, створені цехові комісії
3 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 комісіях № 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. ц тп к № 2516-к від 
02.08.2017

Голова комісії: Начальник ЦТПК 
Дегтяр Олег Андрійович

№477 від 19.12.2019

Заступник голови комісії: Заступник 
начальника цеху з тепловодозабезпечення 
Затірка Олег Зосимович

№ 108 від 19.03.2020

Члени комісії:
Заступник начальника цеху з 
електрозабезпечення 
Васюха Борис Павлович

№ 1 від 09.01.2020

Заступник начальника цеху з реконструкції 
та ремонту
Реєнт Володимир Євгенійович

№221 від 07.06.2018

Начальник дільниці 
Барилюк Сергій Павлович

№35 від 08.09.2017

Старший начальник зміни ЦТПК ТВЗ 
Літвин Сергій Миколайович

№29 від 20.12.2019

2. ТрЦ № 916 від 
04.10.2018

Голова комісії: Начальник ТрЦ 
Таякін Сергій Михайлович

№290 від 14.09.2017

Заступник голови комісії: Заступник 
начальника ТрЦ Кулініч Леонід 
Миколайович

№351 від 20.09.2018

Члени комісії:
Головний інженер ТрЦ 
Лесько Микола Костянтинович

№237 від 27.06.2019

Головний механік ТрЦ 
Скібчик Андрій Вікторович

№20 від 05.11.2019

Старший майстер виробничої дільниці ТрЦ 
Грушевський Валерій Вікторович

№ 14 від 13.11.2018

3. ЕЦ № 3919-к від 
15.12.2017

Голова комісії: Начальник ЕЦ ^ 
Семенов Сергій Юрійович

№ 146 від 12.04.2018

Заступник голови комісії: Заступник 
начальника цеху по роботі з персоналом 
Рибачок Олег Іванович

№246 від 20.07.2017

Члени комісії:
Заступник начальника цеху з ремонту 
Герчанівський Володимир Богданович

№454 від 05.12.2019
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Заступник начальника цеху з експлуатації 
загальностанційних об’єктів 
Грибіненко Федір Григорович__________
Заступник начальника цеху з експлуатації 
бл.1, 2 Плужніков Павло Володимирович
Заступник начальника цеху з експлуатації 
бл.З, 4 Матвіюк Олександр Матвійович
Заступник начальника цеху з реконструкції 
та ресурсу Філь Валерій Анатолійович
Заступник начальника цеху з релейного
захисту та автоматики
Вайсер Микола Юрійович____________
Начальник зміни цеху АЕС (старший) 
загальностанційних об’єктів 
Петрушко Віталій Анатолійович_____
Начальник зміни цеху АЕС (старший) 
бл.1, 2 Ковальський Олександр Андрійович
Начальник зміни цеху АЕС (старший) 
бл.З, 4 Скібчик Микола Іванович

№227 від 07.06.2018

№ 368 від 27.09.2018

№484 від 19.12.2019

№ 353 від 20.09.2018

№438 від 15.11.2018

№ 355 від 03.10.2019

№118 від 21.03.2019

№312 від 30.08.2018

4. ХЦ № 2302-к від 
24.05.2019

Еолова комісії: Начальник ХЦ 
Тихомиров Анатолій Юрійович

№222 від 22.06.2017

Заступник голови комісії: Заступник 
начальника цеху по роботі з персоналом 
Швець Олександр Степанович________

№ 134 від 05.04.2018

Члени комісії:
Заступник начальника цеху 
з експлуатації бл. 1,2 
Е убський Денис Валерійович
Заступник начальника цеху 
з експлуатації бл. З, 4 
С}туіленний Володимир Петрович
Заступник начальника цеху 
з ремонту та реконструкції 
Плєханов Сергій Леонідович
Заступник начальника цеху по СОДВ 
Марчук Андрій Олександрович_____

№50 від 08.02.2018

№444 від 22.11.2018

№475 від 06.12.2018

№51 від 14.02.2019

5. РЦ-1 № 2320-к від 
20.07.2017

Еолова комісії: Начальник РЦ-1 
Еончаров Ігор Володимирович

№311 від 30.08.2018

Заступник голови комісії: Заступник 
начальника цеху по роботі з персоналом 
Базаєв Олександр Вікторович_________

№214 від 31.05.2018

Члени комісії:
Заступник начальника цеху з експлуатації 
Сінюкін Вячеслав Вікторович__________
Заступник начальника цеху з ремонту,
реконструкції та ресурсу
Іванчіхін Юрій Іванович ________
Начальник зміни цеху АЕС РЦ-1 Горбачик 
Тарас Васильович__________________
Начальник зміни цеху АЕС РЦ-1 
Свстратов Максим Олександрович

№ 7 від 17.01.2019

№202 від 08.06.2017

№334 від 19.09.2019

№481 від 19.12.2019

6. РЦ-2 № 4798-к від 
28.11.2018

Еолова комісії: Начальник РЦ-2 
Емельянов Юрій Леонідович

№338 від 13.09.2018
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Заступник голови комісії: Заступник 
начальника цеху по роботі з персоналом 
Алфєров Юрій Михайлович

№ 177 від 10.05.2018

Члени комісії:
Заступник начальника цеху з експлуатації 
Сусь Степан Васильович

№265 від 12.07.2018

Заступник начальника цеху з ремонту 
Бажанов Сергій Олександрович

№59 від 21.02.2019

Заступник начальника цеху з реконструкції 
та ресурсу
Литвиненко Валерій Миколайович

№452 від 14.12.2017

7. ц зс № 853 від 
02.10.2017

Голова комісії: Начальник ЦЗС 
Бабич Олександр Петрович

№271 від 17.08.2017

Члени комісії:
Заступник начальника цеху з ремонту, 
реконструкції та ресурсу 
Гузюк Володимир Васильович

№ 10 від 16.01.2020

Заступник начальника цеху з експлуатації 
Будник Володимир Володимирович

№65 від 21.02.2019

Провідний інженер 
(з азотно - кисневих станцій)
Гетманов Сергій Володимирович

№ 6 від 30.03.2018

Провідний інженер 
(з дизель-генераторних станцій) 
Чилій Валерій Олександрович

№ 10 від 20.10.2017

Начальник зміни цеху АЕС (старший) 
Тарасюк Олександр Анатолійович

№ 5 від 17.05.2019

8. УРП № 1032 від 
02.11.2018

Голова комісії: Начальник УРП 
Сибіковська Людмила Олександрівна

№467 від 21.12.2017

Члени комісії:
Головний інженер УРП 
Крушевський Олександр Іванович

№ 141 від 11.04.2019

Начальник ремонтно-механічного цеху 
Воронець Віктор Федорович

№ 187 від 23.11.2017

9. ЦРТУ
ЕРП

№ 467 від 
16.07.2017

Голова комісії: Начальник ЦРТУ ЕРП 
Татарський Василь Йосипович

№231 від 06.07.2017

Члени комісії:
Заступник начальника цеху з ремонту 
гідротехнічного, дизельного і 
компресорного устаткування 
Рекс Олександр Степанович

№350 від 20.09.2018

Заступник начальника цеху 
3 ремонту турбін 
Сніжко Микола Іларіонович

№452 від 22.11.2018

10. ЦРЕУ
ЕРП

№ 467 від 
16.07.2017

Голова комісії: Начальник ЦРЕУ ЕРП 
Ніколаєв Іван Юрійович

№387 від 31.10.2019

Заступник голови комісії: 
Заступник начальника цеху 
3 реконструкції та модернізації 
Омельянець Сергій Миколайович

№232 від 20.06.2019

Члени комісії:
Заступник начальника цеху 
3 ремонту електричних машин 
Семенчук Олександр Васильович

№98 від 01.03.2018
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Заступник начальника цеху 
3 ремонту розподільних пристроїв 
Суботенко Сергій Петрович

№310 від 21.09.2018

Начальник дільниці з ремонту 
турбогенераторів і дизельгенераторів 
Бережний Степан Йосипович

№ 12 від 09.06.2017

10.3. Посадові особи, які є відповідальними за безпечне проведення робіт з монтажу, демонтажу, 
налагодження, ремонту, технічного обслуговування, реконструкції обладнання та захисних 
систем, призначених для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному 
середовищі, проходять навчання згідно з:

«Програмою підготовки керівників і професіоналів ВП «Рівненська АЕС». Курс: Охорона 
праці» 052-60-ПП-НТЦ, затверджена ГІС ВП РАЕС 06.11.2018 р.;
«Програмою підготовки. Базова підготовка керівників і резерву керівників основам 
управління» 052-22-ПП-НТЦ, затверджена генеральним директором ВП РАЕС 28.03.2017 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 2020 рік» 
052-35-ПВТН-НТЦ, затверджена ГІС ВП РАЕС 17.05.2019 р.;
«Програмою спеціального навчання персоналу ВП «Рівненська АЕС» з питань охорони 
праці» 052-02-ПСН-НТЦ, затверджена ГІС ВІЇ РАЕС 30.11.2018 р.

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 з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування, 
реконструкції обладнання та захисних систем, призначених для експлуатації (застосування) у 
потенційно вибухонебезпечному середовищі.

10.6. Розроблені та затверджені інструкції з охорони праці
№
п/п

Позначення інструкції Назва
інструкції

Дата
затвердж.

Інструкції 3 охорони праці ЦРТУ ЕРП
1. Інструкція 3 охорони праці для слюсаря з ремонту 

парогазотурбінного устаткування енергоремонтного підрозділу
161-02.04-
101-О-ЕРП

16.04.2019

2. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт з ручним 
електрифікованим інструментом

161-02.09-08-
0-ЕРП

23.04.2019

3. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт на висоті та з 
риштувань на висоті

161-02.03-01-
0-ЕРП

28.05.2019

4. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт в замкненому 
просторі

161-02.02-07-
0-ЕРП

28.02.2020

5. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт з ремонту 
паливної апаратури двигунів внутрішнього згорання

161-02.04-17-
0-ЕРП

11.10.2019

6. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт з ручним 
пневматичним інстр)гментом

161-02.04-10-
0-ЕРП

19.04.2019



15

Інструкції 3 охорони праці ЦРЕУ ЕРП
7. Інструкції 3 охорони праці для електрослюсаря з ремонту 

електричних машин енергоремонтного підрозділу
161-02.09-
126-0-ЕРП

29.10.2019

8. Інструкція 3 охорони праці при виконанні стропальник робіт 161-02.12-50-
0-ЕРП

04.03.2019

9. Інструкція 3 охорони праці для працівника який керує 
вантажопідіймальними кранами та машинами з підлоги (з 
підвісного пульта чи по радіо) або зі стаціонарного пульта

161-02.12-03-
0-ЕРП

10.03.2020

10. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт з ручним 
електрифікованим інструментом

161-02.09-08-
0-ЕРП

23.04.2019

11. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт з ручним 
пневматичним інструментом

161-02.04-10-
0-ЕРП

19.04.2019

12. Інструкція 3 охорони праці при проведенні робіт на 
заточувальних верстатах

161-02.11-02-
0-ЕРП

10.03.2020

13. Інструкція 3 охорони праці при проведенні робіт на 
свердлильних верстатах

161-02.11-09-
0-ЕРП

21.06.2019

14. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт на висоті та з 
риштувань на висоті

161-02.03-01-
0-ЕРП

28.05.2019

15. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт в замкненому 
просторі

161-02.02-07-
0-ЕРП

28.02.2020

16. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт із застосуванням 
лакофарбових покриттів, грунтовок, шпаклівок на основі 
нітрофарб, полімерних композицій енергоремонтного підрозділу

161-04.03-47-
0-ЕРП

19.07.2019

17. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт з 
легкозаймистими та займистими речовинами

161-02.09-34-
0-ЕРП

19.07.2019

18. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт з отруйними, 
шкідливими та токсичними речовинами

161-02.02-28-
0-ЕРП

21.06.2019

Інструкції 3 охорони праці ЦТПК
19. Інструкція 3 охорони праці для старшого машиніста котельного 

устаткування
174-1-0- 
ЦТПК ТВЗ

21.09.2017

20. Інструкція 3 охорони праці для слюсаря з ремонту устаткування 
котельних та пилопідготовчих цехів

174-7-0- 
ЦТПК ТВЗ

26.04.2019

21. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт в колодязях, 
шурфах, траншеях, котлованах, камерах і колекторах та у 
замкнених просторах (ємностях, трубопроводах)

174-19-0-
ЦТПК

15.03.2019

22. Інструкція 3 охорони праці для машиніста подавання палива 174-25-0- 
ЦТПК ТВЗ

19.04.2018

Інструкції 3 охорони праці ТрЦ
23. Інструкція 3 охорони праці для слюсаря з паливної апаратури 092-3-0-ТрЦ 06.06.2017
24. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт на висоті, з 

риштувань на висоті
092-6-О-ТрЦ 14.08.2018

25. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт з 
легкозаймистими та займистими речовинами

092-11-0-
ТрЦ

06.12.2019

26. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт з ручним 
електрифікованим та пневматичним інструментом

092-37-0-
ТрЦ

14.08.2018

27. Інструкція 3 охорони праці при роботі з робочої платформи 
підйомників

092-50-0-
ТрЦ

26.04.2019

28. Інструкція 3 охорони праці для оператора заправних станцій 092-56-0-
ТрЦ

04.01.2018

29. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт по зливу 
залізничних цистерн, тари та інших ємностей з-під 
нафтопродуктів

092-58-0-
ТрЦ

12.10.2017
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Інструкції 3 охорони праці ЕЦ
ЗО. Інструкція 3 охорони праці для електромонтера з обелуговування 

електроустатк)гвання електроетанції (власні потреби). Блоки 
№3,4

151-І.2-0-ЕЦ 21.09.2018

31. Інструкція 3 охорони праці для електромонтера з обслуговування 
електроустаткування електростанцій ВРП-110/330 кВ

151-3-0-ЕЦ 19.04.2019

32. Інструкція 3 охорони праці для працівників, які працюють на 
висоті 3 робочої платформи підйомників

І51-12-0-ЕЦ 18.08.2017

33. Інструкція 3 охорони праці для електромонтера з обслуговування 
електроустаткування електростанцій (власні потреби). Блок 
№ 1,2

151-35-0-ЕЦ 10.12.2018

34. Інструкція 3 охорони праці по безпечному обслуговуванню 
посудин, що працюють під тиском

151-36-0-ЕЦ 18.12.2018

Інструкції 3 охорони праці ХЦ
35. Інструкція 3 охорони праці оператора спецводоочищення 171-1-0-ХЦ 04.03.2019
36. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт по зберіганню, 

використанню та транспортуванню речовин, які відносяться 
до І та II класів небезпеки

171-22-0-ХЦ 14.01.2020

37. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт у підземних 
спорудах, замкнених просторах (ємностях) та газонебезпечних 
робіт

171-23-0-ХЦ 13.12.2018

38. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт по зливу, 
очищенню, нейтралізації резервуарів, залізничних цистерн, тари 
та інщих ємностей з-під киелот, лугів, вибухонебезпечних та 
інпіих пікідливих речовин

171-24-0-ХЦ 23.01.2018

Інструкції 3 охорони праці РЦ-1
39. Інструкція 3 охорони праці для старшого оператора реакторного 

відділення РЦ-І
111-3-0-РЦ-1 21.06.2019

40. Інструкція 3 охорони праці оператора реакторного відділення 
РЦ-1

111.4-0-РЦ-1 26.07.2019

41. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт в замкненому 
просторі

111-7-0-РЦ-1 25.05.2018

42. Інструкція 3 охорони праці по проведенню випробування та 
обелуговування паропроводів, трубопроводів гарячої води, 
теплообмінників, тепломеханічного устаткування, посудин, що 
працюють під тиском

1І1-8-0-РЦ-1 07.02.2020

Інструкції 3 охорони праці РЦ-2
43. Інструкція 3 охорони праці по безпечному обслуговуванню 

обладнання, що працює під тиском
121-1-0-РЦ-2 09.10.2018

44. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт у замкнутих 
просторах

121-2-0-РЦ-2 20.09.2018

45. Інструкція 3 охорони праці для старшого оператора реакторного 
відділення, оператора реакторного відділення РЦ-2

І2І-3-0-РЦ-2 16.07.2019

Інструкції 3 охорони праці ЦЗС
46. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт по 

обслуговуванню посудин, що працюють під тиском
176-02-0-
ЦЗС

12.12.2017

47. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт з 
легкозаймистими та займистими речовинами

176-03-0-
ц з с

12.12.2017
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48. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт по зливу, 
нейтралізації резервуарів, тари та інших ємностей з-під 
нафтопродуктів

176-04-0-
ЦЗС

12.12.2017

49. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт в замкнених 
просторах

176-05-0-
ЦЗС

12.12.2017

50. Інструкція 3 охорони праці при виконанні комплексу робіт 
щодо виробництва, розподілу, зберігання продуктів розділення 
повітря

176-06-0-
ЦЗС

12.12.2017

51. Інструкція 3 охорони праці для машиніста двигунів 
внутрішнього згоряння 3, 4, 5, 6 розрядів цеху забезпечуючих 
систем

176-402-0-
ц з с

30.08.2018

Інструкції 3 охорони праці УРП
52. Інструкція 3 охорони праці при виконанні газонебезпечних робіт 044-8-О-УРП 03.09.2019
53. Інструкція 3 охорони праці при виконані робіт з 

електрифікованим інстрзчлентом. Управління робітничого 
постачання

044-18-0-
УРП

17.01.2020

54. Інструкція 3 охорони праці для машиніста холодильних 
установок. Управління робітничого постачання

044-24-0-
УРП

10.07.2019

10.7. Розроблені та затверджені інструкції з експлуатації:

№
п/п

Назва інструкції Позначення
інструкції

Дата
затвердж.

Інструкції 3 експлуатації ЦТПК
1. Інструкція 3 експлуатації. Мазутні резервуари (МР-І, 2, 3) 

мазутогосподарства пуско-резервної котельні. Система 
нормальної експлуатації. Блоки № І, 2, 3, 4

174-22-Е-ЦТПК
ТВЗ

23.01.2019

Інструкції 3 експлуатації ЕЦ
2. Инструкция по эксплуатации. Турбогенератор ТВВ-220-2АУЗ. 

Система нормальной эксплуатации. Блок №1,2
151-3-Э-ЭЦ 22.12.2016

3. Инструкция по эксплуатации. Аккумуляторные батареи. 
Система безопасности и системы нормальной эксплуатации, 
важные для безопасности. Блок №1,2

151-5-Э-Э1Д 16.04.2018

4. Инструкция по эксплуатации. Электролизная установка. 
Система нормальной эксплуатации. Блок № 1-4

151-10-Э-ЭЦ 20.05.2019

5. Инстрзчсция по эксплуатации. Аккумуляторные батареи в сетях 
постоянного тока. Система безопасности. Блок № 3, 4, ОРУ- 
750 кВ

151-310-Э-ЭЦ 31.08.2017

6. Инструкция по эксплуатации. Турбогенератор ТГ-5. Система 
нормальной эксплуатации. Блок № 3

151-315-Э-ЭЦ 13.03.2017

7. Инструкция по эксплуатации. Турбогенератор ТГ-6. Система 
нормальной эксплуатации. Блок № 4

151-415-Э-ЭЦ 13.03.2017

Інструкції 3 експлуатації ХЦ
8. Инструкция по эксплуатации. Система дожигания водорода. 

Система нормальной эксплуатации, важная для безопасности. 
Блок №1 ,2

171-8/1-Э-Х1Д 28.01.2019

9. Инструкция по эксплуатации. Система спецгазоочистки 
главного корпуса. Система нормальной эксплуатации, важная 
для безопасности. Блок №1,2

171-9/1-Э-ХЦ 28.05.2019
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Інструкції 3 експлуатації РЦ-1
10. Інструкція 3 експлуатації. Система аварійного охолодження 

зони. Захисна система безпеки. Блок № 1
111-4-Е-РЦ-1 15.10.2019

11. Инструкция по эксплуатации. Система подпитки и борного 
регулирования 1 контура. Блок с реактором ВВЭР-440. 
Система важная для безопасности. Блок № 1

111-17-Э-РЦ-1 25.09.2017

12. Инструкция по эксплуатации. Система организованных 
протечек. Система важная для безопасности. Блок № 1

111-18-Э-РЦ-1 15.02.2019

13. Інструкція 3 експлуатації. Система аварійного охолодження 
зони. Захисна система безпеки. Блок № 2

111-43.Е-РЦ-1 15.10.2019

14. Инструкция по эксплуатации. Подпитка и борное 
регулирование 1 контура. Система важная для безопасности. 
Блок с реактором ВВЭР-440. Блок№ 2.

111-52-Э-РЦ-1 28.04.2017

15. Инструкция по эксплуатации. Система организованных 
протечек. Система важная для безопасности. Блок № 2

111-55-Э-РЦ-1 24.05.2018

Інструкції 3 експлуатації РЦ-2
16. Техническое описание. Главный циркуляционный контур. 

Система нормальной эксплуатации, важная для безопасности. 
Блок с реактором ВВЭР-1000. Блок № 3

121-3-05-ТО-
РЦ-2

25.09.2014

17. Инструкция по эксплуатации. Система продувки-подпитки 
первого контура. Система нормальной эксплуатации, важная 
для безопасности. Блок № 3

121-3-12-Э-
РЦ-2

18.10.2018

18. Инструкция по эксплуатации. Система дренажей, 
воздушников и организованых протечек 1 контура. Система 
нормальной эксплуатации, важная для безопасности. Блок № 3

121-3-14-Э-РЦ-
2

03.07.2019

19. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 
Система бакового хозяйства, борного концентрата, 
химреагентов и сбора протечек боросодержащих вод. Система 
нормальной эксплуатации, важная для безопасности. Блок с 
реактором ВВЭР-1000. Блок № 3

121-3-17-Э-
РЦ-2

10.11.2014

20. Техническое описание. Главный циркуляционный контур. 
Система нормальной эксплуатации, важная для безопасности. 
Блок с реактором ВВЭР-1000. Блок № 4

121-4-05-ТО-
РЦ-2

18.04.2014

21. Инструкция по эксплуатации. Система продувки-подпитки 
первого контура. Система нормальной эксплуатации, важная 
для безопасности. Блок № 4.

121-4-12-Э-
РЦ-2

29.10.2018

22. Інструкція 3 експлуатації. Система дренажів, 
повітровідвідників та організованих протікань 1 контуру. 
Система нормальної експлуатації, важлива для безпеки. Блок 
№ 4

121-4-14-Е- 
РЦ-2

13.12.2019

23. Инструкция по эксплуатации. Система бакового хозяйства, 
борного концентрата и химреагентов. Система нормальной 
эксплуатации, важная для безопасности. Блок № 4

121-4-17-Э-

_ _ 1

20.11.2017

І,

1̂ .. -.*■ '.
Інструкції 3 експлуатації ЦЗС
24. Інструкція 3 експлуатації. Дизель-генератор АСДА-100 ІТЗО-2. 

Система аварійного електропостачання. Система нормальної 
експлуатації. Блоки №1,2

176-ОЗ-Е-ЦЗС 15.11.2019

25. Инструкция по эксплуатации. Дизель-генератор АСДА-100 
ИТСО-3. Система нормальной эксплуатации. Блок с реактором 
ВВЭР-1000. Блок № 4

176-05-Э-ЦОС 17.07.2019

26. Інструкція 3 експлуатації. Резервна дизельна електростанція. 
Система аварійного електропостачання. Система безпеки

176-09-Е-ЦЗС 10.12.2019
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(забезпечуюча). Блоки №1,2
27. Інструкція 3 експлуатації. Загальноблочна резервна дизельна 

електроетанція ЗРДЕС-44,45. Система аварійного 
електропостачання. Система нормальної експлуатації важлива 
для безпеки. Блок №3,4

І76-І4/0-Е-ЦЗС 23.01.2020

28. Инструкция по эксплуатации. Резервная дизельная 
электростанция АСД-5600. Система аварийного 
электроснабжения. Система безопаености (обеспечивающая). 
Блок № 3

176-14/3-Э-
ц о с

23.06.2018

29. Інструкція 3 експлуатації. Дизель-генератор МА5М1-3 
сховища № 2. Система аварійного електропостачання. Система 
нормальної експлуатації. Блок № 3

176-І6-Е-ЦЗС 27.11.2019

Інструкції 3 експлуатації УРП
зо. Інструкція 3 експлуатації. Компресор холодильний 

одноступеневий аміачний АВ-ІОО
044-5-Е-УРП 15.04.2019

31. Інструкція 3 експлуатації. Компресор холодильний 
одноступеневий аміачний АУ-45

044-6-Е-УРП 28.05.2019

10.8. В підрозділах ВП РАЕС в наявності устаткування для виконання робіт з монтажу, 
демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування, реконструкції обладнання та 
захисних систем, призначених для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному 
еередовищі.

10.9. Будівлі та епоруди підрозділів, які виконують роботи з монтажу, демонтажу, налагодження, 
ремонту, технічного обслуговування, реконструкції обладнання та захисних систем, призначених 
для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовищі, знаходятьея 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.

10.10. Із врахуванням специфіки виробництва, вимог технологічних процесів, відповідно до 
галузевих норм та спільних рішень адмініетрації 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 6% від фонду оплати праці.

10.11. 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 17.12.2019 р. № 1106 «Про результати медичного огляду працівників» та 
від 24.12.2019 р. № 11^2 «Про проведення періодичних медичних оглядів працівників ВП РАЕС у 
20:

П. Я. Павлишин
(ініціали та прізвище)

'я зареєетрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
раці____._____________.2020 р. № ______________


