
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.

Прізвиїце, 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.

Прізвиїце, 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: office@mpp.atom.gov.ua.

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

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

ДП «НАЕК «Енергоатом» укладено договір від 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, Павлищин 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: Ремонт, експлуатапія підземних 
споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин.
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Кількість робочих місць згідно з штатною чисельністю персоналу ВП РАЕС: 7888.
Кількість робочих місць по даному виду робіт: 483.
В тому числі тих, на яких існує підвипіений 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 наетанови 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 етруктурних підрозділів -  керівництво направленням діяльності з охорони праці 
в підлеглих підрозділах.

Еенеральний директор ВП РАЕС Павлишин Павло Яремович, головний інженер - перший 
заступник генерального директора (далі - ЕІС) 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. протоколи від 25.05.2017 р. №147-17; від 14.03.2019 р. №70-19;
від 29.03.2019 р. №70/1-19;
протокол від 24.07.2018 р. № 218-18; від 14.03.2019 р. № 70-19; 
протокол від 24.07.2018 р. № 218-18; від 14.03.2019 р. № 70-19; 
протокол від 24.07.2018 р. № 218-18; від 14.03.2019 р. № 70-19. 

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

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

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 
етруктурі 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 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-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 основам 
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» 052-3 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 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 ВП РАЕС від 14.11.2019 р. № 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 24.12.2019 р. №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 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 
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 
ВПРАЕС 17.01.2015 р.
«Перелік виробничої документації ВП «Рівненська АЕС» 102-1-ПЕ-ВТС, затверджений ГІС 
ВПРАЕС 04.05.2018р.
«Положення про складання та ведення виробничої документації» 102-2-П-ВТС, затверджено 
генеральним директором ВП РАЕС 06.05.2016 р.

10. Інформація щодо робіт з ремонту, експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з 
видобутком корисних копалин.

10.1. Ремонт, експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин у 
ВП РАЕС виконують такі підрозділи:

10.1.1. Цех теплових та підземних комунікацій (ЦТПК) - ремонт, експлуатація підземних споруд.

№
п/п

Найменування підземної споруди Місцезнаходження 
підземної споруди

Інв. № підземної 
споруди

1. НГФС (Насосна станція господарсько-фекальної 
стічної води)

ВРП-750 11241

2. НЗС-1 (Насосна станція стічної води, забрудненої 
нафтопродуктами № 1)

ВРП-750 11241

3. НЗС-2 (Насосна станція стічної води, забрудненої 
нафтопродуктами № 2)

ВРП-750 11241

4. НЗС-3 (Насосна станція стічної води, забрудненої 
нафтопродуктами № 3)

ВРП-750 11241

5. НЗС-4 (Насосна станція стічної води, забрудненої 
нафтопродуктами № 4)

ВРП-750 11241

6. НДС-5 (Насосна станція дощової стічної води № 5) Блок № 4 100734
7. КНС сховища № 2 (Каналізаційна насосна станція 

сховища № 2)
Блок № 3 ЛПК-2 11126

8. КНС (Каналізаційна насосна станція сховища № 2) АСКРС 99318



9. НГФС АБК ЦТПК (Насосна станція господарсько- м. Варані, 11274
фекальної стічної води адміністративної будівлі 
ЦТПК)

вул. Дачна, 5

10. НЗС (Насосна станція стічної води, забрудненої 
нафтопродуктами)

Блок № 4 99320

11. Масловловлювач блоку № 3 Пристанційний 
вузол блоку № 3

11169

12. Насосна станція освітленої води на піламовідвалі Проммайданчик 
ВП РАЕС

8061

13. Колодязі господарсько-фекальної каналізації Напірні та 12051
(КФК) самоплинні 12052

трубопроводи 12055
господарсько- 12059
фекальної 12062
каналізації на 12103
території 12061
проммайданчика 30001
РАЕС, будівельної 30073
бази №1,2, 30070
АПК ЦТПК, ПОС, 30007
водозабір с. Острів, 30005
с. Заболоття. 30074

2
12114
11052
95794
11040
11072
11090
11089
11039
11008
11074
11023
11125
11127
99316
11241
11274
99318
99533
11029

14. Колодязі дощової стічної води (КДВ) Напірні та 11064
самоплинні 11063
трубопроводи 11168
дощової стічної 11258
води ♦- 
проммайданчика 
ВП РАЕС, ВЛК, 
ВРП-750, ДПРЧ-22

11257

15. Колодязі промисло-зливової стічної води (КПЗ) Напірні та 11029
самоплинні 11014
трубопроводи 11173
промисло-зливової 100723
стічної води 11015



проммайданчика 
ВП РАЕС, ВЛК, 
ПРК, СОДВ, 
водозабору 
с. Острів, ДПРЧ-22.

11035
11058
11064
11063
11051
11071
11033
11129
11105

16. Колодязі стічної води забрудненої Напірні та 11054
нафтопродуктами (КЗН) самоплинні 8018

трубопроводи 11037
стічної води 11034
забрудненої 11038
нафтопродуктами на 11050
території 11049
проммайданчика 11130
ВП РАЕС, ПРК, 99320
ВРП-750, ДПРЧ-22

17. Водопровідні колодязі (ВК) Трубопроводи 12066
господарсько- 12056
питного 12057
водопостачання на 12058
території 12063
проммайданчика 12064
ВП РАЕС, ПРК, 12103
ВРП-750, ДПРЧ-22, 12109
с. Заболоття, 30075
будівельна база 30080
№1,2,  АПК ЦТПК 30073

11075
11027
11069
12078
11174
11032
11167
11088
12118
11274
11070
11094
11095
11093
11048
11123
99319
100723
11087
12114

18. Колодязі та камери протипожежно-технічного Трубопроводи 30078
водопостачання (ТВ, ПГ) протипожежно- 30087

технічного 30059
водопостачання на 11013
території 11010



проммайданчика 
ВП РАЕС, ПРК, 
ВРП-750, ДПРЧ-22, 
будівельна база 
№ 1,2

2
100732
12114
11098
11047
11067
11068 
11086 
11124 
99302 
11181

19. Теплові камери системи теплопостачання (ТК) Трубопроводи 30042
розподільчих 12053
теплових мереж 12054
проммайданчика 11154
ВП РАЕС, ПРК, 30128
ВРП-750, ДПРЧ-22, 30008
будівельна база 12114
№ 1,2, с. Заболоття 11131

106923
11062
2
8018
99533

г. 11226

10.1.2. Електричний цех (ЕЦ) - експлуатація підземних споруд, не пов’язаних з видобутком 
корисних копалин:

№
п/п

Найменування підземної 
споруди

Місцезнаходження підземної споруди Інв. № 
підземної 
споруди

К-сть

1. Кабельний канал 3-ї 
системи безпеки, блок № 1

Блок № 1 кабельний тунель 3-го каналу систем 
безпеки від головного корпусу до 
вентиляційної труби

11159 1 шт.

2. Кабельний канал 3-ї 
системи безпеки, блок № 2

Блок № 2 кабельний тунель 3-го каналу систем 
безпеки від головного корпусу до 
вентиляційної труби

11160 1 шт.

3. Кабельні канали та тунелі 
1-ї черги, блок № 3

Блок № 3 між ВРПВП (відкритий розподільчий 
пристрій власних потреб) та естакадою

11120/1 2 шт.

4. Кабельний канал та тунелі 
від БНС (блочна насосна 
станція) до НСГ (насосна 
станція градирні)
II підйому

Блок № 3 від ЕЕТП (етажерка 
електротехнічних пристроїв) до лабораторії 
СКМ (служба контролю металів)

11120 1 шт.

5. Тунелі від машинного 
залу до БНС № 3

Блок № 4 від будівлі резервних секцій до БНС- 
4 (блочна насосна станція блоку № 4) з 
виходом на естакаду за ВРПВП-2 (відкритий 
розподільчий пристрій власних потреб)

11247,
11247/1-3

2 шт.
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10.1.3. Хімічний цех (ХЦ) - експлуатація підземних споруд, не пов’язаних з видобутком 
корисних копалин:

№
п/п Найменування підземної споруди Місцезнаходження 

підземної споруди
Інв. № підземної 

споруди К-сть

1. Технологічний тунель від 
об’єднаного допоміжного корпусу до 
головного корпусу блоку № 1

Проммайданчик 
ВП РАЕС

№ 8029, № 8029/1 1

2. Технологічний тунель від головного 
корпусу до спецкорпусу

Проммайданчик 
ВП РАЕС

№ 8030 1

10.1.4. Турбінний цех № 1 (ТЦ-1) - експлуатація підземних споруд, не пов’язаних з видобутком 
корисних копалин:

№
п/п Найменування підземної споруди Місцезнаходження 

підземної споруди
Інв. № підземної 

споруди К-сть

1. Технологічний тунель від ЕЕТП 
блоку № 1 до ДГС блоків №1 ,2

Головний корпус блоку 
№ 1. Машзал

№ 17 1

2. Технологічний тунель від ЕЕТП 
блоку № 2 до ДГС блоків №1 ,2

Головний корпус блоку 
№ 2. Машзал

№35 1

3. Технологічний тунель від машзалу 
блоку № 1 до зовнішнього бакового 
господарства ТЦ-1

Головний корпус блоку 
№ 1, відмітка «мінус» 4.203

№ 16/0, № 16/1 1

10.1.5. Ремонтно-будівельний цех енергоремонтного підрозділу (РБЦ ЕРП) - ремонт підземних 
споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин.

10.2. В підрозділах, які здійснюють ремонт, експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з 
видобутком корисних копалин, 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 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

Голова комісії: Начальник ЦТПК 
Дегтяр Олег Андрійович

№ 477 від 
19.12.2019

Заступник голови комісії: Заступник начальника 
цеху 3 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 
3 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

Голова комісії: Начальник ЕЦ 
Семенов Сергій Юрійович

№ 146 від 
12.04.2018

Заступник голови комісії: Заступник начальника 
цеху по роботі 3 персоналом 
Рибачок Олег Іванович

№ 246 від 
20.07.2017

Члени комісії:
Заступник начальника цеху з ремонту 
Герчанівський Володимир Богданович

№ 454 від 
05.12.2019

1. ЦТПК № 2516-к від 
02.08.2017

2 . ЕЦ № 3919-к від 
15.12.2017



Заступник начальника цеху з експлуатації 
загальностанційних об’єктів 
Грибіненко Федір Григорович__________

№ 227 від 
07.06.2018

Заступник начальника цеху з експлуатації бл. 1, 2 № 368 від
Плужніков Павло Володимирович _________  27.09.2018
Заступник начальника цеху з експлуатації бл. З, 4 № 484 від 
Матвіюк Олександр Матвійович______________  19.12.2019
Заступник начальника цеху 
з реконструкції та ресурсу 
Філь Валерій Анатолійович

№ 353 від 
20.09.2018

Заступник начальника цеху з релейного захисту № 438 від 
та автоматики 15.11.2018
Вайсер Микола Юрійович___________________
Начальник зміни цеху АЕС (старший) 
загальностанційних об’єктів 
Петрушко Віталій Анатолійович_____

№ 355 від 
03.10.2019

Начальник зміни цеху АЕС (старший) бл. 1, 2 №118 від
Ковальський Олександр Андрійович___________ 21.03.2019
Начальник зміни цеху АЕС (старший) бл. З, 4 № 312 від
Скібчик Микола Іванович 30.08.2018

ХЦ № 2302-к від 
24.05.2019

Голова комісії: Начальник ХЦ 
Тихомиров Анатолій Юрійович

№ 222 від 
22.06.2017

Заступник голови комісії: Заступник начальника № 134 від 
цеху по роботі з персоналом 05.04.2018
Швець Олександр Степанович________________
Члени комісії:
Заступник начальника цеху з експлуатації бл. 1, 2 № 50 від 
Губський Денис Валерійович_________________ 08.02.2018
Заступник начальника цеху з експлуатації бл. З, 4 № 444 від 
Сумленний Володимир Петрович_____________  22.11.2018
Заступник начальника цеху 
з ремонту та реконструкції 
Плєханов Сергій Леонідович

№ 475 від 
06.12.2018

Заступник начальника цеху по СОДВ 
Марчук Андрій Олександрович_____

№ 51 від 
14.02.2019

4. ТЦ-1 № 2331-к від 
20.07.2017

Голова комісії: Начальник ТЦ-1 
Анур’єв Володимир Вячеславович

№ 102 від 
19.03.2020

Заступник голови комісії: Заступник начальника № 218 від 
цеху по роботі з персоналом 22.06.2017
Колесник Микола Олексійович
Члени комісії:
Заступник начальника цеху з екеплуатації 
Колбун Володимир Володимирович_____

№ 19 від 
18.01.2018

Заступник начальника цеху з ремонту, 
реконструкції та ресурсу 
Бевський Іван Петрович

№ 125 від 
04.04.2019

5. РБЦ ЕРП № 467 від 
16.07.2017

Голова комісії: Начальник РБЦ ЕРП 
Батейко Анатолій Петрович______

№ 240 від 
27.06.2019

Члени комісії:
Заступник начальника цеху з спеціальних робіт № 43 від 
Шевчик Сергій Миколайович________________  02.11.2018
Заступник начальника цеху 
з загально будівельних робіт 
Тацюк Анатолій Миколайович

№ 430 від 
15.11.2018



10.3. Посадові особи, які відповідають за безпечне проведення робіт з ремонту, експлуатації 
підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин, 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 ЕІС ВП РАЕС 17.08.2017 р.;
«Програмою виробничо-технічного навчання персоналу ВП «Рівненська АЕС» на 2020 рік» 
052-35-ПВТН-НТЦ, затверджена ЕІС ВП РАЕС 17.05.2019 р.;
«Програмою спеціального навчання персоналу ВП «Рівненська АЕС» з питань охорони 
праці» 052-02-ПСН-НТЦ, затверджена ГІС ВП 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 ремонту, експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобутком 
корисних копалин.

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

Позначення інструкції Назва
інструкції

Дата
затвердж.

Інструкції 3 охорони праці ЦТПК
1. Інструкція 3 охорони праці для слюсаря аварійно- 

відновлювальних робіт (чергового)
174-3-0-
ц тп к  твз

30.03.2018

2. Інструкція 3 охорони праці при виконанні електрозварювальних, 
газополум’яних робіт

174-10-0-
ЦТПК

11.06.2019

3. Інструкція 3 охорони праці для слюсаря з обслуговування 
теплових мереж

174-13-0-
ц тп к  твз

19.06.2018

4. Інструкція 3 охорони праці при виконанні газонебезпечних робіт 174-15-0-
ц тп к

14.02.2020

5. 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

6. Інструкція 3 охорони праці для машиніста насосних установок 174-22-0-
ц тп к  твз

21.05.2018

7. Інструкція 3 охорони праці для слюсаря аварійно- 
відновлювальних робіт

174-26-0-
ц тп к  твз

19.04.2018

8. Інструкція 3 охорони праці для ізолювальника з термоізоляції 174-36-0- 
ЦТПК ТВЗ

12.03.2019

Інструкції 3 охорони праці ЕЦ
9. Інструкція 3 охорони праці для електромонтера з ремонту та 

монтажу кабельних ліній електричного цеху
151-5-0-ЕЦ 15.11.2018

10. Інструкція 3 охорони праці для електромонтера з ремонту та 
обслуговування електроустаткування електричного цеху.

151-6-О-ЕЦ 12.02.2019
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11. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт ручним 
електрифікованим інструментом

151-ЗІ-О-ЕЦ 12.06.2018

12. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт у колодязях, 
шурфах, траншеях, тунелях та замкнених просторах (ємностях)

І51-32-0-ЕЦ 31.05.2019

13. Інструкція 3 охорони праці для електромонтера з обслуговування 
електроустаткування електростанцій (власні потреби). Блок 1, 2

151-35-0-ЕЦ 10.12.2018

14. Інструкція 3 охорони праці для електромонтера з обслуговування 
електроустаткування електростанцій (власні потреби). Блоки 3, 4

151-1.2-0-ЕЦ 26.09.2018

Інструкції 3 охорони праці ХЦ
15. Інструкція 3 охорони праці для слюсаря з обслуговування 

устаткування електростанцій (чергового) IV, V групи хімічного 
цеху

І7І-5-0-ХЦ 20.09.2019

16. Інструкція 3 охорони праці для апаратника з приготування 
хімічних реагентів хімічного цеху

171-11-0-ХЦ 09.08.2019

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

171-23-0-ХЦ 13.12.2018

Інструкції 3 охорони праці ТЦ-І
18. Інструкція 3 охорони праці машиніста-обхідника з турбінного 

устаткування V, VI групи турбінного цеху № 1
112-1-0-ТЦ-1 28.02.2020

19. Інструкція 3 охорони праці по безпечному обслуговуванню 
обладнання, що працює під тиском

112-2-0-ТЦ-1 21.03.2019

20. Інструкція 3 охорони праці для слюсаря з ремонту 
парогазотурбінного устаткування турбінного цеху № 1

112-4-0-ТЦ-1 16.07.2019

21. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт у підземних 
спорудах (тунелях)

112-6-0-ТЦ-1 02.07.2019

Інструкції 3 охорони праці РБЦ ЕРП
22. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт в замкненому 

просторі
161-02.02-07-
0-ЕРП

28.02.2020

23. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт ручним 
електрифікованим інструментом

161-02.09-08-
0-ЕРП

23.04.2019

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

161-02.04-10-
0-ЕРП

19.04.2019

25. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт по монтажу та 
демонтажу будинків, споруд, а також відновленню та зміцненню 
їх аварійних частин

161-04.03-45-
0-ЕРП

25.01.2018

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

61-04.03-47-
0-ЕРП

19.07.2019

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

161-02.09-34-
О-ЕРП

19.07.2019

28. Інструкція 3 охорони праці для муляра ремонтно-будівельного 
цеху енергоремонтного підрозділу

161-04.03-
146-0-ЕРП

25.09.2018

29. Інструкція 3 охорони праці для штукатура ремонтно- 
будівельного цеху енергоремонтного підроділу

161-04.03-
150-О-ЕРП

17.09.2019

ЗО. Інструкція 3 охорони праці для маляра енергоремонтного 
підрозділу

161-04.03-
153-0-ЕРП

27.09.2018
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10.7. Розроблені та затверджені інструкції з експлуатації:

№
п/п

Назва інструкції Позначення
інструкції

Дата
затвердж.

Інструкції 3 експлуатації ЦТПК
1. Інструкція 3 експлуатації. Насосна станція догцової стічної 

води № 5. Система нормальної експлуатації. Блок № 4
174-24-Е-ЦТПК
ТВЗ

21.09.2018

2. Інструкція 3 експлуатації. Насосна станція стічної води, 
забрудненої нафтопродуктами № 1,2. Система нормальної 
експлуатації. Блок № 4, ВРУ-750

174-26-Е-ЦТПК
ТВЗ

14.06.2018

3. Інструкція 3 експлуатації. Теплові мережі. Система нормальної 
експлуатації. Блоки № 1, 2, 3, 4

174-31-Е-ЦТПК
ТВЗ

13.08.2018

4. Інструкція 3 експлуатації. Насосна станція стічної води, 
забрудненої нафтопродуктами. Система нормальної 
експлуатації. Блок № 4

174-32-Е-ЦТПК
ТВЗ

18.10.2018

5. Інструкція 3 експлуатації. Каналізаційна насосна станція 
сховища № 2. Система нормальної експлуатації. Блок 3, 4

174-37-Е-ЦТПК
ТВЗ

17.09.2018

6. Інструкція 3 експлуатації. Насосна станція господарсько- 
фекальної стічної води. Система нормальної експлуатації. 
Блок 4, ВРП-750

174-38-Е-ЦТПК
ТВЗ

21.03.2019

 ̂7. Інструкція 3 експлуатації. Насосна станція стічної води, 
забрудненої нафтопродуктами № 3, 4. Система нормальної 
експлуатації. Блок № 4, ВРП-750

174-38-Е-ЦТПК
ТВЗ

02.01.2019

8. Інструкція 3 експлуатації. Зовнішні мережі протипожежного 
водопостачання блоків № 1, 2, 3, 4 та комплексу ПРК. Система 
нормальної експлуатації. Блоки № 1, 2, 3, 4

174-40-Е-ЦТПК
ТВЗ

01.07.2019

9. Інструкція 3 експлуатації. Зовнішні господарсько-фекальні 
трубопроводи системи водовідведення. Система нормальної 
експлуатації. Блоки 1, 2, 3, 4

174.43.Е-ЦТПК
ТВЗ

16.09.2019

10. Інструкція 3 експлуатації. Насосна станція господарсько- 
фекальної стічної води адміністративної будівлі ЦТПК. 
Система нормальної експлуатації. Зовнішні об’єкти

174-50-Е-ЦТПК
ТВЗ

30.10.2018

Інструкція 3 експлуатації ЕЦ
11. Инструкция по эксплуатации. Кабельное хозяйство. Система 

нормальной эксплуатации. Блоки № 1, 2, 3, 4
151-16-Э-ЭЦ 22.12.2018

10.8. В підрозділах ВП РАЕС в наявності устаткування для виконання робіт з ремонту, 
експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин.

10.9. Будівлі та споруди підрозділів, які виконують роботи з ремонту, експлуатації підземних 
споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин, 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.

10.10. 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 6% від фонду оплати праці.
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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

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці____._____________.2020 р. №

іг’зйління Держпраці у Рівненській області іі
З ДЛ^ЕЄСТРОВАЕО ^
А а № від« . - __  ж4 Р -о ‘''


