
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48)

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: 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.
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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: розподіл вибухопожежонебезпечних і 
небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або 
перевиттгує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету 
МІНІСТРІВ України віл 11 липня 2002 р. N 956 «Про ідентифікапію та декларування безпеки 
об’єктів підвищеної небезпеки»:
виконання таких робіт підвищеної небезпеки: монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, 
технічне обслуговування, реконструкнія машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки: устатковання. пов’язане з розподілом вибухопожежонебезпечних і небезпечних 
речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів 
ПОРОГОВИХ мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. 
N 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки»: 
експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: устатковання. 
пов’язане з розподілом вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу 
небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що 
визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N956 «Про 
іденти(Ьікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки»:

Хімічний цех (ХЦ):
Бак для зберігання азотної кислоти V=15,0m ,̂ оперативне найменування № 1БАК,

1980 року виготовлення, СРСР;
Бак для зберігання азотної кислоти V=15,0m ,̂ оперативне найменування № 2БАК,

1980 року виготовлення, СРСР;
Бак для зберігання азотної кислоти V=70,0 м ,̂ оперативне найменування № 4БАК,

1980 року виготовлення, СРСР;
Бак для зберігання сірчаної кислоти V=63,0 м ,̂ оперативне найменування № 2БК,

1980 року виготовлення, СРСР;
Бак для зберігання сірчаної кислоти V=63,0 м ,̂ оперативне найменування № РБК,

1980 року виготовлення, СРСР;
Бак для зберігання сірчаної кислоти V=70,0 м ,̂ оперативне найменування № ЗБК,

1980 року виготовлення, СРСР;
Бак для зберігання сірчаної кислоти V=15,0m ,̂ оперативне найменування № БК,

1980 року виготовлення, СРСР;
Бак для зберігання сірчаної кислоти V=100,0m ,̂ оперативне найменування №UH12B02, 

1980 року виготовлення, СРСР;
Бак для зберігання сірчаної кислоти V=100,0m ,̂ оперативне найменування №UH12B03, 

1980 року виготовлення, СРСР;
Бак для зберігання сірчаної кислоти V=100,0m ,̂ оперативне найменування №UH12B04, 

1980 року виготовлення, СРСР;
Бак для зберігання сірчаної кислоти V=100,0m ,̂ оперативне найменування №UH12B05, 

1980 року виготовлення, СРСР;
Бак для зберігання сірчаної кислоти V=100,0m ,̂ оперативне найменування №UH12B06, 

1980 року виготовлення, СРСР;
Бак для зберігання гідроксиду натрію V=70,0m'’, оперативне найменування № 1Б 

1980 року виготовлення, СРСР;
Бак для зберігання гідроксиду натрію V=70,0 м ,̂ оперативне найменування № 2БЩ 

1980 року виготовлення, СРСР;
Бак для зберігання гідроксиду натрію V=70,0 м ,̂ оперативне найменування № ЗБЩ 

1980 року виготовлення, СРСР;
Бак для зберігання гідроксиду натрію V=30,0 м ,̂ оперативне найменування № БЩ, 

1980 року виготовлення, СРСР;
Бак для зберігання гідроксиду натрію V=50,0 м ,̂ оперативне найменування № Б-56, 

1986 року виготовлення, СРСР;



Бак для зберігання гідроксиду натрію У=60,0 м ,̂ оперативне найменування № ОІТОЗОВОІ, 
1986 року виготовлення, СРСР;

Бак для зберігання гідразингірату У=30,0 м ,̂ оперативне найменування № БРГ, 
1980 року виготовлення, СРСР.

Цех забезпечуючих систем (ЦЗС);
Бак базового складу дизпалива У=700 м ,̂ оперативне найменування № 0РЕ20В01, 

1991 року виготовлення, СРСР;
Бак базового складу дизпалива У=700 м ,̂ оперативне найменування № 0РЕ20В02, 

1991 року виготовлення, СРСР;
Бак паливного складу 

1980 року виготовлення, СРСР;
У=100 м^ оперативне найменування №БТС-П,

Бак паливного складу 
1980 року виготовлення, СРСР;

У=100 м^ оперативне найменування №БТС-12,

Бак паливного складу 
1980 року виготовлення, СРСР;

У=100 м^ оперативне найменування №БТС-13,

Бак паливного складу 
1980 року виготовлення, СРСР;

У=100 м^ оперативне найменування №БТС-21,

Бак паливного складу 
1980 року виготовлення, СРСР;

У=100 м^ оперативне найменування № БТС-22,

Бак паливного складу 
1980 року виготовлення, СРСР;

У=100 м^ оперативне найменування № БТС-23,

Проміжний бак дизпалива 
1986 року виготовлення, СРСР;

У=100 м^ оперативне найменування №ЗдС12В01,

Проміжний бак дизпалива 
1986 року виготовлення, СРСР;

У=100 м^ оперативне найменування № ЗдС22В01,

Проміжний бак дизпалива 
1986 року виготовлення, СРСР;

У=100 м^ оперативне найменування № ЗдС32В01,

Проміжний бак дизпалива 
1991 року виготовлення, СРСР;

У=100 м^ оперативне найменування №4QC12B01,

Проміжний бак дизпалива 
1991 року виготовлення, СРСР;

У=100 м^ оперативне найменування №4дС22В01,

Проміжний бак дизпалива 
1991 року виготовлення, СРСР;

У=100 м^ оперативне найменування №4дС32В01,

Бак аварійного зливу дизпалива У=25 м ,̂ 
року виготовлення, СРСР;

оперативне найменування №0QC11B10, 1991

Бак дизпалива витратний 
1986 року виготовлення, СРСР;

У=10м^ оперативне найменування № здсі іво і .

Бак дизпалива витратний 
1986 року виготовлення, СРСР;

У=10м^ оперативне найменування № ЗдС21В01,

Бак дизпалива витратний 
1986 року виготовлення, СРСР;

V=10м^ оперативне найменування № здсзіво і ,

Бак дизпалива витратний 
1991 року виготовлення, СРСР;

У=10м^ оперативне найменування №4дС11В01,

Бак дизпалива витратний 
1991 року виготовлення, СРСР;

У=10м^ оперативне найменування №4дС21В01,

Бак дизпалива витратний 
1991 року виготовлення, СРСР;

У=10м^ оперативне найменування №4дС31В01,

Бак дизпалива витратний 
1991 року виготовлення, СРСР;

У=16м^ оперативне найменування № одсііво і,

Бак дизпалива витратний 
1991 року виготовлення, СРСР;

V=16м^ оперативне найменування № 0дС21В01,

— Бак дизпалива витратний 
1981 року виготовлення, СРСР;

У=3 м^ оперативне найменування №БТР-П,'



У=3 м^ оперативне найменування №БТР-13,

У=3 м^ оперативне найменування №БТР-21,

У=3 м^ оперативне найменування № БТР-22,

У=3 м^ оперативне найменування № БТР-23,

Бак дизпалива витратний У=3 м ,̂ оперативне найменування №БТР-12, 1981 року 
риготовлення, СРСР;

Бак дизпалива витратний У=3
1981 року виготовлення, СРСР;

Бак дизпалива витратний У=3 м"*
1981 року виготовлення, СРСР;

Бак дизпалива витратний У=3 м"*
1981 року виготовлення, СРСР;

Бак дизпалива витратний У=3 м"*
1981 року виготовлення, СРСР;

Бак дизпалива У=6,3 м ,̂ оперативне найменування № QM10B01, 1991 року виготовлення,
СРСР;

Бак дизпалива У=6,3 м ,̂ оперативне найменування № РМ20В01, 1991 року виготовлення,
СРСР;

Бак дизпалива У=6,3 м ,̂ оперативне найменування № QM30B01, 1991 року виготовлення,
СРСР;

Резервуар аварійного зливу палива У=10 м ,̂ 'оперативне найменування №QM40B01, 
1991 року виготовлення, СРСР;

Бак дизпалива витратний У=0,73 м ,̂ оперативне найменування № БР-1 СХ.1,
1981 року виготовлення, СРСР;

Бак дизпалива витратний У=1,25 м ,̂ оперативне найменування № БР-2 СХ.2,
1986 року виготовлення, СРСР;

Бак дизпалива витратний У=0,5 м ,̂ оперативне найменування №БР-1 ІТЗО-1,
1991 року виготовлення, СРСР;

Бак дизпалива витратний У=0,5 м ,̂ , оперативне найменування № БР-2 ІТЗО-2,
1991 року виготовлення, СРСР;

Бак дизпалива витратний У=0,5 м ,̂ оперативне найменування № БР-3 ІТЗО-3,
1991 року виготовлення, СРСР;

Резервуар аварійного зливу палива У=1,5 м ,̂ оперативне найменування № БП-1 ІТЗО-1, 
1991 року виготовлення, СРСР;

Резервуар аварійного зливу палива У=1,5м^, оперативне найменування № БП-2 ІТЗО-2, 
1991 року виготовлення, СРСР;

Резервуар аварійного зливу палива У=1,5м^, оперативне найменування № БП-3 ІТЗО-3, 
1991 року виготовлення, СРСР;

Бак запасу масла V=10м^ оперативне найменування №ЗдВ14В01,
1984 року виготовлення, СРСР; 

Бак запасу масла У=10м^ оперативне найменування №ЗдВ24В01,
1984 року виготовлення, СРСР; 

Бак запасу масла У=10м^ оперативне найменування №ЗдВ34В01,
1984 року виготовлення, СРСР; 

Бак запасу масла У=10м^ оперативне найменування №4дВ14В01,
1991 року виготовлення, СРСР; 

Бак запасу масла V=10м^ оперативне найменування №4дВ24В01,
1991 року виготовлення, СРСР;

Бак запасу масла 
1991 року виготовлення, СРСР;

У=10м^ оперативне найменування №4дВ34В01,

Бак запасу масла У="б м , оперативне найменування № 0QD14B01, 1991 року виготовлення,
СРСР;

о
Бак запасу масла У=6 м , оперативне найменування № 0QD24B01, 1991 року виготовлення,

СРСР;
Бак масла витратний У=3 м ,̂ оперативне найменування №БМР-П,

1980 року виготовлення, СРСР;
-  • Бак масла витратний У=3 м ,̂ оперативне найменування №БМР-12,
1980 року виготовлення, СРСР;



Бак масла витратний 
1980 року виготовлення, СРСР;

У=3 м^ оперативне найменування №БМР-13,

Бак масла витратний 
1980 року виготовлення, СРСР;

У=3 м^ оперативне найменування №БМР-21,

Бак масла витратний 
1980 року виготовлення, СРСР;

У=3 м^ оперативне найменування № БМР-22,

Бак масла витратний 
1980 року виготовлення, СРСР;

У=3 м^ оперативне найменування № БМР-23,

Резервуар масла У=10м^, оперативне найменування №БМП-17, 1980 року виготовлення,
СРСР;

Резервуар зливу масла 
1985 року виготовлення, СРСР;

У=25 м^ оперативне найменування №ЗдВ15В01,

Резервуар зливу масла 
1991 року виготовлення, СРСР;

У=25 м^ оперативне найменування №4дВ35В01,

Підземний резервуар V 
1991 року виготовлення, СРСР;

=10 м^ оперативне найменування №0дВ14В10,

Циркуляційна цистерна 
1985 року виготовлення, СРСР;

У=6 м^ оперативне найменування № з д в і ів о і .

Циркуляційна цистерна 
1985 року виготовлення, СРСР;

У = 6  м^ оперативне найменування №ЗдВ21В01,

Циркуляційна цистерна 
1985 року виготовлення, СРСР;

У=6 м^ оперативне найменування № з д в з ів о і .

Циркуляційна цистерна 
1990 року виготовлення, СРСР;

У=6 м^ оперативне найменування №4дВ11В01,

Циркуляційна цистерна 
1990 року виготовлення, СРСР;

\ = 6  м^ оперативне найменування №4дВ21В01,

Циркуляційна цистерна 
1990 року виготовлення, СРСР;

У=6 м^ оперативне найменування №4дВ31В01,

Циркуляційна цистерна 
1990 року виготовлення, СРСР;

У=6 м^ оперативне найменування № о д в іів о і.

Циркуляційна цистерна 
1990 року виготовлення, СРСР;

У=6 м^ оперативне найменування №0дВ21В01,

Бак підживлення масла 
1985 року виготовлення, СРСР;

У=1 м^ оперативне найменування №ЗдВ11В02,

Бак підживлення масла 
1985 року виготовлення, СРСР;

У=1 м^ оперативне найменування №ЗдВ21В02,

Бак підживлення масла 
1985 року виготовлення, СРСР;

У=1 м^ оперативне найменування №ЗдВ31В02,

Бак підживлення масла 
1991 року виготовлення, СРСР;

У=1 м^ оперативне найменування №4дВ11В02,

Бак підживлення масла 
1991 року виготовлення, СРСР;

У=1 м^ оперативне найменування №4дВ21В02,

Бак підживлення масла 
1991 року виготовлення, СРСР;

У=1 м^ оперативне найменування №4дВ31В02,

Бак підживлення масла 
1991 року виготовлення, СРСР;

У=1 м^ оперативне найменування №0дВ11В02,

Бак підживлення масла 
1991 року виготовлення, СРСР.

У=1 м^ оперативне найменування №0дВ21В02,

Транспортний цех (ТрЦ):
Автомобільна цистерна, заводський № 49357, об’єм 1925 дм^, рік випуску 1980, СРСР; 
Автомобільна цистерна, заводський № 4879, об’єм 4210 дм^, рік випуску 1980, СРСР; 
Автомобільна цистерна, заводський № 2168, об’єм 7038 дм^, рік випуску 1990, СРСР; 
Автомобільна цистерна, заводський № 01962036, об’єм 28069 дм^, рік випуску 1996, Росія; 
Автомобільна цистерна, заводський № 3069, об’єм 16560 дм^, рік випуску 1988, СРСР;



Резервуар горизонтальний етальний підземний (бензин), інв. № 8185/700, 75 м ,̂ рік випуску 
1991, СРСР;

Резервуар вертикальний стальний підземний (бензин), інв. № 8185/700, 10 м ,̂ рік випуску 
1991, СРСР;

Резервуар горизонтальний стальний підземний (бензин), інв. № 8186/700, 75 м ,̂ рік випуску 
1991, СРСР;

Резервуар горизонтальний стальний підземний (дизельне паливо), інв. № 8187/700, 75 м ,̂ 
рік випуску 1990, СРСР;

Резервуар горизонтальний стальний підземний (дизельне паливо), інв. № 8189/700, 75 м ,̂ 
рік випуску 1990, СРСР;

Резервуар горизонтальний стальний підземний (дизельне паливо), інв. № 25352/700, 10 м ,̂ 
рік випуску 1990, СРСР;

Резервуар горизонтальний стальний підземний (дизельне паливо), інв. № 25352/700, 20 м ,̂ 
рік випуску 1990, СРСР;

Резервуар горизонтальний стальний підземний (дизельне паливо), інв. № 25352/700, 20 м ,̂ 
рік випуску 1990, СРСР;

Резервуар горизонтальний стальний підземний (бензин), інв. № 26517/700, 75 м ,̂
рік випуску 1987, СРСР;

Резервуар горизонтальний стальний підземний (бензин), інв. № 26541/700, 50 м ,̂
рік випуску 1995, Україна;

Резервуар горизонтальний стальний підземний (дизельне паливо), інв. № 26542/700, 50 м ,̂ 
рік випуску 1995, Україна;

Резервуар горизонтальний стальний підземний (бензин), інв. № 25927/700, 15 м ,̂
рік випуску 1990, СРСР;

Резервуар вертикальний стальний підземний (бензин), інв. № 19299/700, 10 м ,̂ рік випуску 
1994, Україна;

Резервуар горизонтальний стальний підземний (дизельне паливо), інв. № 19299/700, 20 м ,̂ 
рік випуску 1994, Україна;

Резервуар горизонтальний стальний підземний (дизельне паливо), інв. № 19299/700, 5 м ,̂ 
рік випуску 1994, Україна;

Резервуар горизонтальний стальний підземний (дизельне паливо), інв. № 19299/700, 5 м̂ , 
рік випуску 1994, Україна;

Резервуар горизонтальний стальний підземний (дизельне паливо), інв. № 19299/700, 5 м ,̂ 
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 50-1-1-1, 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.

Цех теплових та підземних комунікацій (ЦТПК):
Мазутний резервуар № 1, інв. № 8006, 2100 м ,̂ рік випуску 1976, СРСР; 
Мазутний резервуар № 2, інв. № 8006, 2100 м ,̂ рік випуску 1976, СРСР; 
Мазутний резервуар № З, інв. № 8006, 2100 м ,̂ рік випуску 1976, СРСР.

Кількість робочих місць згідно з штатною чисельністю персоналу ВП РАЕС: 7895. 
Кількість робочих місць по даному виду робіт: 236.
В тому числі тих, на яких існує підвиїцений 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 ВПРАЕС. 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:
Еенеральний 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 ВПРАЕС Павлишин П. Я., 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«Еоловний 
навчально-методичний центр Держпраці», м. Київ:

Павлишин П. Я. протоколи від 14.03.2019 р. № 70-19; від 29.03.2019 р. № 70/1-19;
Ковтонюк П. І. протоколи від 24.07.2018 р. № 218-18; від 14.03.2019 р. № 70-19;
Павлов Ю. О. протоколи від 24.07.2018 р. № 218-18; від 14.03.2019 р. № 70-19;
Майданюк С. Ю. протоколи 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.

Згідно з вимогами Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів з ОП 
наказом генерального директора ВПРАЕС від 15.04,2015р. №461 «Про зміни в організаційній 
структурі управління ЕП 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 
04.05.2020 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, іцо 
розроблені відповідно до вимог посадових, робочих інструкцій та інструкцій з охорони праці, з 
періодичністю, іцо 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.
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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 ВП РАЕС 
25.07.2016 р.;
«Програма підготовки керівників і професіоналів ВП «Рівненська АЕС». Курс: Охорона 
праці» 052-60-ПП-НТЦ, затверджена ГІС ВП РАЕС 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 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 підвиїценої небезпеки під час:

розподілу вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, 
горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що 
визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 «Про 
ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки»;

монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування, реконструкції 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: устатковання, пов’язане з 
розподілом вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса 
яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені 
постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 «Про ідентифікацію та 
декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки»;

експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: устатковання, 
пов’язане з розподілом вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу 
небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що 
визначені пост'дновою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N956 «Про 
ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки»:



10.1. Заявлені види діяльності у ВП РАЕС виконують такі підрозділи:

10.1.1. Хімічний цех (ХЦ), цех забезпечуючих систем (ЦЗС), транспортний цех (ТрЦ), цех 
теплових та підземних комунікацій (ЦТПК):

розподіл вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих 
рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що 
визначені постановою Кабінету Мініетрів України від 11 липня 2002 р. N 956 «Про 
ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки»; 
ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 
устатковання, пов’язане з розподілом вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 
2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, 
що визначені постановою Кабінету Мініетрів України від 11 липня 2002 р. N 956 «Про 
ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки»; 
експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: устатковання, 
пов’язане з розподілом вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу 
небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що 
визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 «Про 
ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки».

10.1.2. Цех з ремонту основного турбінного устаткування ЕРП (ЦРТУ ЕРП), цех з ремонту 
електротехнічного устаткування ЕРП (ЦРЕУ ЕРП): монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, 
технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 
устатковання, пов’язане з розподілом вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 
класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що 
визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 «Про ідентифікацію 
та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки».

10.1.3. Цех зварювання ЕРП (ЦЗ ЕРП) -  проведення зварювальних робіт під час монтажу, 
демонтажу, налагодження, ремонту, реконструкції устатковання, пов’язаного з розподілом 
вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або 
перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів 
України від 11 липня 2002 р. N 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів 
підвищеної небезпеки».

10.1.4. Служба контролю металу (СКМ) -  контроль металу під час реконструкції устатковання, 
пов’язаного з розподілом вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, 
маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових має, що визначені постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 «Про ідентифікацію та декларування 
безпеки об’єктів підвищеної небезпеки».

10.2. В підрозділах, які проводять заявлені роботи, 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:
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№
п/п

Скорочена
назва

підрозділу

№  та дата наказу 
про створення 
цехової КОІУЦСІЇ

Склад цехової комісії №  та дата протоколу 
про перевірку знань

1. ХЦ № 2302-к від 
24.05.2019

Голова комісії: Начальник ХЦ 
Тихомиров Анатолій Юрійович

№222 від 22.06.2017

Заступник голови комісії: Заступник 
начальника цеху по роботі з переоналом 
Швець Олександр Степанович

№ 134 від 05.04.2018
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Члени комісії:
Заступник начальника цеху 
3 експлуатації бл. 1, 2 
Губський Денис Валерійович

№50 від 08.02.2018

Заступник начальника цеху 
3 експлуатації бл. 3, 4 
Сумленний Володимир Петрович

№444 від 22.11.2018

Заступник начальника цеху №475 від 06.12.2018
3 ремонту та реконструкції 
Плеханов Сергій Леонідович
Заступник начальника цеху по СОДВ 
Марчук Андрій Олександрович

№51 від 14.02.2019

2. цзс № 853 від Голова комісії: Начальник ЦЗС №271 від 17.08.2017
02.10.2017 Бабич Олександр Петрович

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

3. ТрЦ №916 від Голова комісії: Начальник ТрЦ №290 від 14.09.2017
04.10.2018 Таякін Сергій Михайлович

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

4. цтпк № 2516-к від Голова комісії: Начальник ЦТПК №477 від 19.12.2019
02.08.2017 Дегтяр Олег Андрійович

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 №221 від 07.06.2018

•

та ремонту
Реєнт Володимир Євгенійович

«

Начальник дільниці 
Барилюк Сергій Павлович

№35 від 08.09.2017
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Старший начальник зміни ЦТПК ТВЗ 
Літвин Сергій Миколайович

№29 від 20.12.2019

5. ЦРТУ
ЕРП

№ 467 від 
16.07.2017

Еолова 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

6. ЦРЕУ
ЕРП

№ 467 від 
16.07.2017

Еолова 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

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

7. ЦЗ ЕРП №487 від 
16.06.2017

Еолова комісії: головний зварник -  ЦЗ ЕРП 
Еарасимчук Микола Михайлович

№74 від 22.02.2018

Члени комісії:
Заступник начальника цеху 
Совгуть Ярослав Олександрович

№ 140 від 12.04.2018

Старший майстер 
Кучерук Олег Миколайович

№26 від 17.11.2017

8. СКМ № 3463-к від 
09.11.2017

Еолова комісії; Начальник СКМ 
Соловйов Олександр Олександрович

№ 125 від 14.05.2020

Члени комісії;
Заступник начальника служби з 
виробництва
Ямпольський Е ригорій Михайлович

№ 180 від 10.05.2018

Заступник начальника служби з підготовки 
виробництва Боган Віталій Віталійович

№ 199 від 30.05.2019

10.3. Посадові особи, які є відповідальними за безпечне проведення заявлених робіт підвищеної 
небезпеки, 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-НТЕ(, затверджена ЕІС ВП РАЕС 17.05.2019 р.;
«Програмою спеціального навчання персоналу ВП «Рівненська АЕС» з питань охорони 
праці» 052-02-ПСН-НТЦ, затверджена ЕІС 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, іцо підтверджують їх кваліфікацію, спеціальність та можливість організовувати та 
виконувати роботи підвипі;еної небезпеки.
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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 інструментом

161-02.04-10-
0-ЕРП

19.04.2019

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
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16.
в

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 при виконанні робіт у замкнених 

просторах (резервуарах, колодязях, басейні відстійнику стічних 
вод, тош;о). Газонебезпечні роботи

092-2-О-ТрЦ 13.03.2020

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

риштувань на висоті
092-6-О-ТрЦ 14.08.2018

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

092-11-0-
ТрЦ

06.12.2019

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

092-37-0-
ТрЦ

14.08.2018

28. Інструкція 3 охорони праці для водія автотранспортних засобів 
(вантажного автомобіля)

092-45-0-
ТрЦ

13.12.2019

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

092-50-0-
ТрЦ

26.04.2019

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

04.01.2018

31. 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

Інструкції 3 охорони праці ХЦ
32. Інструкція 3 охорони праці оператора спецводоочиш;ення 171-1-0-ХЕІ 04.03.2019
33. Інетрукція 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

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

171-23-0-ХЦ 13.12.2018

35.

І

Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт по зливу, 
очищенню, нейтралізації резервуарів, залізничних цистерн, тари 
та інших ємностей з-під кислот, лугів, вибухонебезпечних та 
інших шкідливих речовин

171-24-О-ХЦ 23.01.2018



15

Інетрукції 3 охорони праці ЦЗС
36. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт по 

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

12.12.2017

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

176-03-0-
цзс

12.12.2017

38. 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

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

176-05-0-
ЦЗС

12.12.2017

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

176-06-0-
ЦЗС

12.12.2017

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

176-402-0-
цзс

30.08.2018

Інструкції 3 охорони праці СКМ
42. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт в замкнених 

просторах
104-4-0-
СКМ

26.11.2019

43. Інструкція 3 охорони праці для дефектоскопістів рентгено- 
гаммаграфування 3-6 розрядів відділу неруйнівних методів 
контролю елужби контролю металу

104-3-01-0-
СКМ

14.12.2017

Інструкції 3 охорони праці Е(3 ЕРП
44. Інструкція 3 охорони праці для електрогазозварника 

енергоремонтного підрозділу
161-02.06-
113-0-ЕРП

24.01.2019

45. Інструкція 3 охорони праці для електрозварника ручного 
зварювання енергоремонтного підрозділу

161-02.06-
121-0-ЕРП

05.03.2018

10.7. В підрозділах ВП РАЕС в наявності устаткування для виконання заявлених робіт підвищеної 
небезпеки.

10.8. Будівлі та споруди підрозділів, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки, 
знаходяться в технічно оправному 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 епоруд, 
уточнення обсягів робіт з поточного і капітального ремонту.

10.9. Із врахуванням епецифіки виробництва, вимог технологічних процесів, відпові дно до 
галузевих норм та епільних 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.



10.10. 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.^о 1132 «Про проведення періодичних медичних оглядів працівників ВП РАЕС у 
2020 році»).
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П. я .  Павлитттин
(ініціали та прізвище)

Д е к л а р ^ Й ^ ^ ^ ^ ^ ^ І^ а  у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпрацї'— _________ .2020 р. № ______________

Примітки:

і Управління Держпраці у Рівненській області
І ЗА Р ЕЄ СТРО ВАН О  І
І За № від̂ «

З іі

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


