
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 таУабо 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: ремонт гідротехнічних споруд.

Кількість робочих місць згідно з штатною чисельністю персоналу ВП РАЕС: 7896.
Кількість робочих місць по даному виду робіт: 396.
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 ВПРАЕС. За результатами проведеної 
ідентифікації робочих місць визначено, що у ВПРАЕС 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 ВПРАЕС Майданюк Сергій Юрійович -  планування, 
впровадження та організація функціонування СУОП;
начальники структурних підрозділів -  керівництво направленням діяльності з охорони праці 
в підлеглих підрозділах.

Генеральний директор ВПРАЕС ПавлишинП. 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:

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 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 затверджене 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, 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, 
затверджене генеральним директором ВП РАЕС 19.03.2018 р.;
«Положення про службу охорони праці» 031-1-01-QA-04-082, затверджене генеральним 
директором ВП РАЕС 29.10.2015 р.;
«Положення про професійне навчання працівників ВП «Рівненська АЕС» 052-2-П-НТЦ, 
затверджене генеральним директором ВП РАЕС 06.06.2017 р.;
«Положення по складанню програм професійного навчання персоналу ВП «Рівненська АЕС» 
052-3-П-НТЦ, затверджене генеральним директором ВП РАЕС 06.02.2017 р.;
«Положення про порядок перевірки знань персоналу ВП «Рівненська АЕС» 052-4-П-НТЦ, 
затверджене 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, затверджене 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 ВИ РАЕС на 2020 рік» та змінами до 
нього, які визначені в наказі ГД від 17.06.2020 р. № 2414-к «Про внесення змін до п.3.5 наказу 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 24.12.2019 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.

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 
ВП РАЕС 04.05.2018 р.
«Положення про складання та ведення виробничої документації» 102-2-П-ВТС, затверджене 
генеральним директором ВП РАЕС 06.05.2016 р.

10. Інформація щодо виконання роботи підвищеної небезпеки, а саме: ремонт гідротехнічних 
споруд.

10.1 . У ВП РАЕС експлуатуються такі гідротехнічні споруди:
№
п/п

Найменування гідротехнічної споруди Місцезнаходження 
гідротехнічної споруди

Інв. №
гідротехнічної

споруди

Гідротехнічний цех (ГТЦ)
1 Градирня № 1 Проммайданчик ВП РАЕС 8026
2 Г радирня № 2 Проммайданчик ВП РАЕС 8053
3 Градирня № 3 Проммайданчик ВП РАЕС 8121
4 Градирня № 4 Проммайданчик ВП РАЕС 8126
5 Градирня № 5 Проммайданчик ВП РАЕС 11227
6 Градирня № 6 Проммайданчик ВП РАЕС 11240
7 Канали вузла градирень №№ 1, 2 Проммайданчик ВП РАЕС 8045
8 Канали вузла градирень №№ 3, 4 Проммайданчик ВП РАЕС 8118
9 Відкритий підвідний канал блоків №№ 1, 2, 3 Проммайданчик ВП РАЕС 8023



10 Відкритий відвідний канал блоків №№ 1, 2, 3 Проммайданчик ВП РАЕС 8028
11 Відкритий канал блоку № 4 Проммайданчик ВП РАЕС 99294
12 Муловідетійник Проммайданчик ВП РАЕС 8044
13 Блочна наеоена станція № 1 Проммайданчик ВП РАЕС 23
14 Блочна насосна станція № 2 Проммайданчик ВП РАЕС 61
15 Блочна насосна станція № 3 з аванкамерою Проммайданчик ВП РАЕС 11266,

11266/1-3
16 Насосна станція градирень № 1 Проммайданчик ВП РАЕС 12
17 Насосна станція градирень № 2 Проммайданчик ВП РАЕС 60
18 Насосна станція градирень № 3 з аванкамерою Проммайданчик ВП РАЕС 99289,

99289/1-3
19 Бризкальні басейни № 1, № 2, № 3 

відповідальних споживачів блоків №№ 1,2
Проммайданчик ВП РАЕС 8041

20 Бризкальний басейн № 4 відповідальних 
споживачів блоків №№ 1, 2

Проммайданчик ВП РАЕС 8043

21 Бризкальний басейн № 5 відповідальних 
споживачів групи АІІІ блоків №№ 3,4

Проммайданчик ВП РАЕС 11271

22 Бризкальний басейн № 6 відповідальних 
споживачів групи АІІ блоків №№ 3, 4

Проммайданчик ВП РАЕС 11271

23 Бризкальний басейн № 7 відповідальних 
споживачів групи АІ блоків №№ 3, 4

Проммайданчик ВП РАЕС 11271

24 Бризкальний басейн № 8 невідповідальних 
споживачів групи В блоку № 3

Проммайданчик ВП РАЕС 8139

25 Бризкальний басейн № 9 невідповідальних 
споживачів групи В блоку № 4

Проммайданчик ВП РАЕС 99298

26 Бризкальний басейн № 10 (резервний) 
відповідальних споживачів групи А блоків 
№№ 3, 4

Проммайданчик ВП РАЕС 99296

27 Хлораторна Проммайданчик ВП РАЕС 8034
28 Насосна станція невідповідальних споживачів 

блоку № 3
Проммайданчик ВП РАЕС 8139

29 Насосна станція невідповідальних споживачів 
блоку № 4

Проммайданчик ВП РАЕС 99297

ЗО Муловідетійник НДВ Проммайданчик ВП РАЕС 8004
31 Водозабірний ковш НДВ Проммайданчик ВП РАЕС 8037
32 Закритий відвідний канал бл.№ 1 Проммайданчик ВП РАЕС 8035
33 Закритий відвідний канал бл.№ 2 Проммайданчик ВП РАЕС 8056
34 Закритий відвідний канал бл.№ 3 Проммайданчик ВП РАЕС 8118
35 Насосна станція добавочної води Проммайданчик ВП РАЕС 46
36 Гідрологічний пост м. Вараш 99529

Цех теплових та підземних комунікацій (ЦТПК)
1 Насосна станція замазученої стічної води Комплекс ПРК 3
2 Резервуари пожежно-технічної води Комплекс ПРК 8017
3 Очисні споруди замаслених та замазучених 

стоків
Комплекс ПРК 8018

4 Аеротенки очисних споруд господарсько- 
фекальної стічної води промислового 
майданчика РАЕС

м. Вараш 8068

5 Шламовідвал (секція 1, 2, 5) Територія шламовідвалів 8071
6 Об’єднана насосна станція № 1, блоків № 1 та Блок № 1,2 8104



№ 2
7 Насосна станція пінопожежогасіння Комплекс ПРК 8112
8 Об’єднана насосна станція № 2 (блок № 3) та 

станція біологічного очищення
Блок № 3 8122

9 Шламовідвал (секція 3, 4, 6) Територія шламовідвалів 8177
10 Кріплення берега р.Стир біля с.Острів 

Володимирецького району
с. Острів 8192

11 Масловловлювач блоку № 3 Блок № 3 11169
12 Насосна станція господарсько-фекальних 

стоків сховища № 2
Блок № 3 11125

13 Насосна станція дощової стічної води № 1 Блок № 4 11250
14 Насосна станція дощової стічної води № 2 ВРП-750кВ 4812
15 Підкачуюча насосна станція тепломережі 

(УТ-4)
м. Варані 12038/1

16 Насосна станція дощової стічної води № 3 Блок № 3 100769
17 Насосна станція дощової стічної води № 4 Комплекс ПРК 100770
18 Дренажна насосна станція блоку № 4 Блок № 4 11254
19 Очисні споруди дощової стічної води Блок № 4 11252
20 Накопичувач дощових стічних вод з насосною 

станцією № 5
Блок № 4 100734

21 Насосна станція господарсько-фекальних 
стоків

ПРК 2/1

22 Насосна станція господарсько-фекальних 
стоків ВРП-750 кВ

ВРП-750кВ 11241

23 Насосні станції стічної води забрудненої 
нафтопродуктами № 1, № 2, № 3, № 4

ВРП-750кВ 11241

24 Каналізаційна насосна станція замаслених 
стоків, установки вторинних резервних 
трансформаторів

Блок № 4 11225

25 Насосні станції артсвердловин № 4, № 9, №11 Водозабірні споруди 
с. Острів

44

26 Насосні станції артсвердловин № 10, № 12, 
№ 14

Водозабірні споруди 
с. Острів

45

27 Насосна станція артсвердловини № 13 Водозабірні споруди 
с. Острів

8081

28 Насосна станція артсвердловини № 15 Водозабірні споруди 
с. Острів

8124

29 Насосна станція артсвердловини № 16 Водозабірні споруди 
с. Острів

8123

ЗО Насосна станція ІІ-го підйому Водозабірні споруди 
с. Острів

10731

31 Хлораторна водопровідних споруд с. Острів Водозабірні споруди 
с. Острів

11099

32 Насосна станція піламовідвалу Територія шламовідвалів 8061
33 Хлораторна очисних споруд господарсько- 

фекальної стічної води промислового 
майданчика РАЕС

м. Вараш 8089

34 Насосна станція очисних споруд 
господарсько-фекальної стічної води 
промислового майданчика РАЕС

м. Вараш 8088

35 Очисні споруди господарсько-фекальної 
стічної води промислового майданчика РАЕС

м. Вараш 8011

36 Вторинні відстійники очисних споруд м. Вараш 8069



господарсько-фекальної стічної води 
промислового майданчика РАЕС

37 Каналізаційна насосна станція для 
перекачування стічної води с. Заболоття

с. Заболоття. 10730

38 Каналізаційна насосна станція на виробничо- 
лабораторний корпус (ВЛК) РАЕС

Виробничо-лабораторний 
корпус РАЕС

95794

39 АПК бази енергодільниці з КНС м. Вараш 11274
40 Каналізаційна насосна станція господарсько- 

фекальних стоків
АСКРО РАЕС 99318

Управляння соціальних об’єктів (УСО)
1 Очисні споруди РОК «Біле озеро» 10706
2 Артезіанська свердловина РОК «Біле озеро» 10701
3 Каналізаційна насосна станція з вбудованим 

блоком очищення стічних вод
РОК «Біле озеро» 85326

4 Башта водонапірна РОК «Біле озеро» 10703

Транспортний цех (ТрЦ)
1 Очисні споруди Комплекс БтаС ТрЦ 65812

Цех забезпечуючих систем (ЦЗС)
1 Насосна станція техводопостачання ЗРДЕС Промисловий майданчик 

РАЕС
99299

Цех господарського обслуговування (ЦЕО)
1 Насосна станція господарсько-фекальних 

стоків НЕФС ДПРЧ-22.
ДПРЧ-22 99315

10.2. Ремонт гідротехнічних споруд у ВП РАЕС виконують такі підрозділи:

10.2.1. Цех з ремонту загальностанційних систем ЕРП (ЦРЗС ЕРП):
- ремонт кінцевих глушок на розподільчих трубопроводах;
- ремонт опорних металоконструкцій трубопроводів зимового обігріву;
- ремонт металоконструкцій напірних трубопроводів, башт;
- ремонт розподільчих трубопроводів;
- ремонт азбестоцементних блоків водозрошувача;
- ремонт металоконструкцій перехідних містків.

10.2.2. Ремонтно-будівельний цех ЕРП (РБЦ ЕРП):
- ремонт водозабірних споруд додаткової води;
- ремонт водозабірного ковша;
- ремонт насосної станції додаткової води;
- ремонт муловідстійників;
- ремонт очисних споруд РОК «Біле озеро», ТрЦ.

10.2.3. Служба експлуатації будівель та споруд (СЕБС) -  здійснення нагляду за технічним 
станом, експлуатацією і ремонтом будівель і споруд, оцінка їх технічного стану.

10.2.4. Конструкторсько-технологічний відділ (КТВ) -  розробка проектів на виконання 
будівельних та ремонтних робіт.

10.3. В підрозділах, які проводять ремонт гідротехнічних споруд, 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

1. ЦРЗС
ЕРП

№ 487 від 
16.06.2017

Голова комісії: Начальник ЦРЗС ЕРП 
Хомич Віктор Петрович

№446 від 05.12.2019

Члени комісії:
Заступник начальника цеху 
Бойко Олександр Олександрович

№249 від 04.07.2019

Начальник дільниці спеціальних та 
ремонтних робіт
Нікітюк Олександр Миколайович

№39 від 06.09.2019

2. РБЦ ЕРП № 487 від 
16.06.2017

Голова комісії: Начальник РБЦ ЕРП 
Батейко Анатолій Петрович

№240 від 27.06.2019

Члени комісії:
Заступник начальника цеху з спеціальних 
робіт
Шевчик Сергій Миколайович

№43 від 02.11.2018

Заступник начальника цеху з 
загальнобудівельних робіт 
Тацюк Анатолій Миколайович

№430 від 15.11.2018

Начальник дільниці бетонних і 
облицювальних робіт 
Корень Юрій Петрович

№ 12 від 06.04.2018

3. СЕБтаС № 1194 від 
13.12.2016

Голова комісії: Начальник СЕБтаС 
Черняхович Михайло Євгенійович

№401 від 25.10.2018

Члени комісії:
Заступник начальника служби 
Куцик Василь Олексійович

№395 від 18.10.2018

Начальник відділу геодезії 
Шпаківський Петро Пилипович

№ Звід 10.01.2019

Начальник відділу моніторингу 
геологічних досліджень 
Качан Микола Володимирович

№25 від 26.07.2017

Начальник відділу експлуатації будівель та 
споруд
Вознюк Владислав Олександрович

№ 169 від 03.05.2019

4. КТВ № 3077-к від 
26.09.2017

Голова комісії: Начальник КТВ 
Сусь Микола Васильович

№ 15 від 23.01.2020

Члени комісії:
Заступник начальника відділу з 
конструкторсько-технологічних робіт 
Хачко Віктор Володимирович

№487 від 13.12.2018

Заступник начальника відділу з проектно- 
конструкторських робіт 
Цикальчук Олексій Олексійович

№490 від 13.12.2018

10.4. 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» 052-35-ППВК-НТЦ, 
затверджена генеральним директором ВП РАЕС 23.11.2017 р.



10.5. 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 ВП РАЕС 30.11.2018 р.:

• МБ-К.ОП-Т.34 «Експлуатація та ремонт водозбірних споруд».

10.6. Відповідальні особи та виконавці робіт проходять періодичну перевірку знань в 
екзаменаційних комісіях ВПРАЕС відповідно до затверджених трафіків 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, ш;о підтверджують їх кваліфікацію, спеціальність та можливість організовувати та 
виконувати роботи підвигценої небезпеки.

10.7. Для виконання робіт по ремонту гідротехнічних споруд у ВП РАЕС розроблені, затверджені

№
п/п

Назва документу Позначення
документу

Дата
затвердж.

1. Програма забезпечення якості при здійсненні будівельної 
діяльності

031-3-01-QA 14.05.2018

2. Положення 3 інтегрованої системи менеджменту. 
Експлуатація будівель та споруд

031-1-13-QA 20.11.2015

3. Положення 3 інтегрованої системи управління. Процес 
«Технічне обслуговування та ремонт»

031-1-14-QA 23.08.2018

4. Положення 3 виконання замовлень на ремонт устаткування, 
будівель і споруд структурними одиницями ЕРП

161-8-П-ЕРП 30.07.2018

5. Положення 3 експлуатації будівель, споруд, гідроспоруд, 
приміщень, шіо знаходяться на балансі ВП «Рівненська АЕС»

143-5-П-СЕБтаС 11.02.2019

6. Положення по плануванню, організації і проведення 
капітального і поточного ремонтів будівель і споруд ВП 
«Рівненська АЕС»

143-12-П-СЕБтаС 15.07.2017

7. Положення про визначення та контроль за станом зон 
санітарної охорони навколо джерел водозабезпечення, 
водозабірних і водоочисних споруд, об'єктів оздоровчого 
призначення та охоронних зон уздовж підземних кабельних 
трас, ліній електропередач, залізничних шляхів, 
шламонакопичувачів, магістральних теплових мереж ВП 
РАЕС

143-13-П-СЕБтаС 13.10.2016

8. Положення про порядок оформлення технічних завдань, 
розробки і оформлення конструкторських і проектно- 
констр)чсторських документів, ш;о розробляються 
конструкторсько-технологічним відділом ВП РАЕС

163-3-П-КТВ 18.04.2019

10.8. і’озроблені та затверджені інструкції з охорони праці;
№
п/п

Позначення інструкції Назва інструкції Дата
затвердж.

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

161-02.02-07-0-
ЕРП

28.02.2020

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

161-02.02-28-0-
ЕРП

21.06.2019

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

161-02.03-01-0-
ЕРП

28.05.2019
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4. нструкція 3 охорони праці для слюсаря ремонтника 
енергоремонтного підрозділу

161-02.03-152-0-
ЕРП

12.02.2018

5. нструкція 3 охорони праці при виконанні робіт з ручним 
пневматичним інструментом

161-02.04-10-0-
ЕРП

19.04.2019

6. Інструкція 3 охорони праці для газорізальника 
енергоремонтного підрозділу

161-02.06-120-0-
ЕРП

11.06.2019

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

161-02.06-121-0-
ЕРП

05.03.2018

8. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт на висоті з 
робочої платформи підйомників

161-02.09-05-0-
ЕРП

24.09.2018

9. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт з ручним 
електрифікованим інстрз^иентом

161-02.09-08-0-
ЕРП

23.04.2019

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

161-02.11-02-0-
ЕРП

10.03.2020

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

161-02.11-09-0-
ЕРП

21.06.2019

12. Інструкція 3 охорони праці при обслуговуванні посудин, що 
працюють під тиском (балонів)

161-02.11-11-0-
ЕРП

08.11.2018

13. 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

14. Інструкція 3 охорони праці при виконанні стропальних робіт 161-02.12-50-0-
ЕРП

04.03.2019 ■

15. 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

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 на 
металообробних верстатах відрізної та згинальної групи

161-04.03-48-0-
ЕРП

06.07.2018

18. Інструкція 3 охорони праці для столяра будівельного 
ремонтно-будівельного цеху енергоремонтного підрозділу

161-04.03-119-0-
ЕРП

19.04.2019

19. Інструкція 3 охорони праці для ізолювальника з 
термоізоляції ремонтно-будівельного цеху енергоремонтного 
підрозділу

161-04.03-133-0-
ЕРП

17.08.2018

20. Інструкція 3 охорони праці для лицювальника-плиточника 
ремонтно-будівельного цеху енергоремонтного підрозділу

161-04.03-141-0-
ЕРП

25.09.2018

21. Інструкція 3 охорони праці для покрівельника рулонних 
покрівель та покрівель із штучних матеріалів ремонтно- 
будівельного цеху енергоремонтного підрозділу

161-04.03-144-0-
ЕРП

09.10.2019

22. Інструкція 3 охорони праці для тесляра ремонтно^ 
будівельного цеху енергоремонтного підрозділу

161-04.03-145-0-
ЕРП

16.07.2019

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

161-04.03-146-0-
ЕРП

25.09.2018.

24. Інструкція 3 охорони праці для слюсаря-ремонтника 
енергоремонтного підрозділу

161-04.03-149-0-
ЕРП

11.01.2018

25. Інструкція 3 охорони праці для штукатура ремонто- 
будівельного цеху енергоремонтного підрозділу

161-04.03-150-0-
ЕРП

17.09.2019

26. Інструкція 3 охорони праці для маляра енергоремонтного 
підрозділу

161-04.03-153-0-
ЕРП

27.09.2018

27. Інструкція 3 охорони праці для слюсаря будівельного 
ремонто-будівельного цеху енергоремонтного підрозділу

161-04.03-155-0-
ЕРП

03.09.2019
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28. Інструкція 3 охорони праці для стропальника 161-04.03-156-0-
ЕРП

03.09.2019

29. Інструкція 3 охорони праці для бетоняра енергоремонтного 
підрозділу

161-04.03-158-0-
ЕРП

06.07.2018

ЗО. Інструкція 3 охорони праці при виконанні вантажно- 
розвантажувальних робіт за допомогою мащин і механізмів

092-8-О-ТрЦ 06.09.2019

31. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт на висоті 143-2-02-0-
СЕБтаС

06.09.2018

10.9. В СЕБтаС ВП РАЕС в наявності інженери технічного нагляду, які пройшли професійну 
атестацію, яка підтверджує їх відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, 
пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень 
кваліфікації знань, отримали кваліфікаційні сертифікати відповідального виконавця окремих видів 
робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури, мають право здійснювати технічне 
обстеження будівель і споруд та технічний нагляд за будівництвом будівель та споруд:

№
п/п

Посада Прізвище та 
ініціали

Найменування 
професії по 
сертифікату

Серія, № 
сертифіката

Реєстрація в 
реєстрі

атестованих осіб
1 Заступник 

начальника служби
Куцик Василь 
Олексійович

Інженер
технічного
нагляду

АТ № 004443 № 4378 
від 11.09.2015

2 Провідний інженер Верешко Юрій 
Володимирович

Інженер
технічного
нагляду

АТ № 004442 № 4377 
від 11.09.2015

3 Провідний інженер Чех Юрій 
Панасович

Інженер
технічного
нагляду

АТ № 002634 №2618 
від 27.06.2014

4 Провідний інженер Баранчук Ігор 
Михайлович

Інженер
технічного
нагляду

АТ№ 002638 № 2622 
від 27.06.2014

5 Провідний інженер Худоба Микола 
Степанович

Інженер
технічного
нагляду

АТ № 002637 № 2621 
від 27.06.2014

6 Інженер І категорії Антонюк Олександр 
Павлович

Інженер
технічного
нагляду

АТ№ 002636 № 2620 
від 27.06.2014

7 Інженер II категорії Кущнір Іван 
Володимирович

Інженер
технічного
нагляду

АТ№ 002635 №2619 
від 27.06.2014

8 Інженер І категорії Кречик Андрій 
Олексійович

Експерт АЕ № 003574 № 3439 
від 13.03.2015

9 Провідний інженер- 
керівник групи

Колдун Микола 
Трохимович

Експерт АЕ № 003575 № 3440 
від 13.03.2015

10.10. В підрозділах ВПРАЕС в наявності 
підвищеної небезпеки.

устаткування для виконання заявлених, робіт

10.11. Будівлі та споруди підрозділів, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки, 
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.



10.12. 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 ВПРАЕС на заходи та засоби з 
охорони праці виділяється не менше 6% від фонду оплати праці.

12

10.13. 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. № 1132 «Про проведення періодичних медичних оглядів працівників ВП РАЕС у 
2020 рор^

-  ч  ■/ш М ш £  іЛ  А л
П. я . Павлишин
(ініціали та прізвище)

зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці_ _.2020 р. №

Управління Держ праці у Рівненській області
ЗАРЕЄСТРСВАНС

віє. ^  2оЛ/у.

Примітки: 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.


