
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: випробування устатковання 
напругою понад 1000 В іелектричне устатковання електричних станпій і мереж, технологічне 
електрообладнання).

Кількість робочих місць згідно з штатною чисельністю персоналу ВП РАЕС: 7896.
Кількість робочих місць по даному виду робіт: 36.
В тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  відсутні.
На підставі вимог «Методики ідентифікації небезпек, оцінювання та управління ризиками для 
життя та здоров’я працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» МТ-Д.0.26.660-17 у ВП РАЕС розроблені 
та введені в дію карти ідентифікації небезпек, оцінювання та управління ризиками для життя та 
здоров’я на кожному робочому місці працівників ВП РАЕС. За результатами проведеної 
ідентифікації робочих місць визначено, що у ВП РАЕС відсутні робочі місця, на яких існує 
підвищений ризик виникнення травм.

Кількість будівель і споруд: будівлі, споруди проммайданчику блоків № 1-4 та об’єктів 
загальностанційного призначення ВП РАЕС.

Інші відомості:
1. У ВП РАЕС функціонує система управління охороною праці (далі - СУОП), яка спрямована 
на реалізацію державної політики України в сфері професійної безпеки, а також створення 
безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням. 
СУОП підприємства сертифікована згідно з 180 45001:2018 «Системи управління охороною 
здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування» і охоплює політику у сфері 
якоеті, 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 ВПРАЕС Майданюк Сергій Юрійович -  планування, 
впровадження та організація функціонування СУОП;
начальники структурних підрозділів -  керівництво направленням діяльності з охорони праці 
в підлеглих підрозділах.

Генеральний директор ВП РАЕС Павлишин П. Я., головний інженер - перший заступник 
генерального директора (далі - ГІС) Ковтонюк П. І., головний інспектор ВП РАЕС Павлов Ю. О. 
та начальник служби охорони праці Майданюк С. Ю. пройшли навчання та перевірку знань 
Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів з ОП в ДП «Головний 
навчально-методичний центр Держпраці», м. Київ:

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 коміеіях ВП РАЕС.

3. У ВП РАЕС розроблено «Положення про проведення інетруктажів 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.
Bei 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, ш;о 
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 сиетему 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 профееіоналів ВП «Рівненська АЕС». Курс: Охорона 
праці» 052-60-ПП-НТЦ, затверджена ГІС ВП РАЕС 06.11.2018 р.;



«Програма підвищення кваліфікації персоналу ВП «Рівненська АЕС» з питань організації і 
безпечного виконання робіт за нарядно-допускною системою» 052-35-ППВК-НТЦ, 
затверджена генеральним директором ВП РАЕС 23.11.2017 р.;
«Програма спеціального навчання персоналу ВП «Рівненська АЕС» з питань охорони праці» 
052-02-ПСН-НТЦ, затверджена ЕІС ВП РАЕС 30.11.2018 р.;
«Програма підготовки новоприйнятих працівників. Курс: Професія -  енергетик»
052-03-ПП-НТЦ, затверджена ЕІС ВП РАЕС 17.08.2017 р.;
«Програма виробничо-технічного навчання персоналу ВП «Рівненська АЕС» на 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» та змінами до 
нього, які визначені в наказі ЕД 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. Еолова та члени комісії № 1 ВП РАЕС пройшли 
навчання і перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів з 
ОП в ДП «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 
ВПРАЕС 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: випробування
устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж, 
технологічне електрообладнання).

10.1. У ВПРАЕС заявлений вид робіт виконують електричний цех (ЕЦ) та цех теплових та 
підземних комунікацій (ЦТПК).

10.1.1. Роботи з випробування устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання 
електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання) в ЕЦ виконуються персоналом

Назва електроустаткування, 
електрообладнання, апаратів і засобів 

захисту, що випробуються 
(вимірюються)

Пункт нормативного документу, що регламентує 
проведення випробувань і вимірювань

Синхронні генератори ТВВ-1000-2УЗ, 
ТВВ-220-2АУЗ

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п. 5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 5.11; 5.35; 
додатки А, Б, В



Збудники СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п.5.2; 5.4; 5.5

Дизель-генератори 
СБГД-6300-6МУЗ, СГДС-1574-8У4

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п. 5.1; 5.2; 5.4; 5.5, додатки А, Б, В

Електродвигуни змінного струму СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п. 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.7; 
додатки А, Б, Г

Силові маслонаповнені 
трансформатори на напругу 35 кВ 
включно, крім трансформаторів 
власних потреб блоків

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання п. 8.1-8.3; 8.5; 8.6; 8.8; 8.9; 8.13; 8.15; 
8.18; 8.19; додатки А, Д, Е.
СОУ 40.1-21677681-07:2009 “Трансформатори силові. 
Типова інструкція з експлуатації” розділи 8; 9; 11; 13; 14 
додатки Б, В, Е, Д, Л

Силові маслонаповнені 
трансформатори, автотрансформатори 
та масляні реактори на напругу 110 кВ 
і вище, власних потреб 10 МВА і 
більше загального призначення

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п. 8.1- 8.9; 8.13; 8.14; 8.15; 8.18; 8.19; 
додатки А, Д, Е.
СОУ 40.1-21677681-07:2009 “Трансформатори силові. 
Типова інструкція з ексцлуатації” розділи 8; 9; 11; 13; 14 
додатки Б, В, Е, Д, Л.
СОУ-Н ЕЕ 46.603:2007 "Капітальний ремонт 
трансформаторів і реакторів на напругу від 110 кВ до 750 
кВ. Інструкція" розділ 7, 15, додатки А, Д

Силові трансформатори з повітряним 
охолодженням

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п. 8.1-8.3; 8.5; 8.6; 8.8; 8.9; 8.18; 8.19; 
додатки А, Д, Е.

Вимірювальні трансформатори 
напруги

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п. 9.1; 9.3; 9.7; 9.9-9.12; додаток А.

Вимірювальні трансформатори струму СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п. 9.1-9.7; 9.10; 9.13; додаток А. 
СОУ-Н МНЕ 40.1.35.301-2004 "Перевірка 
трансформаторів струму, які використовуються в схемах 
релейного захисту. Інструкція" розд. 6 табл. 4

Масляні та електромагнітні вимикачі СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п. 10.1-10.5; 10.13; додаток А

Повітряні вимикачі СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п. 11.1; 11.2; 11.9; 11.10; 11.11; 
додаток А

Вимикачі навантаження СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п. 12.1-12.3; додаток А

Вакуумні вимикачі СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п. 13.1-13.3; додаток А

Елегазові вимикачі СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п. 14.1; 14.2; 14.6; додаток А

Роз'єднувачі, відокремлювачі, 
короткозамикачі

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п. 15.1; 15.4; додаток А

Комплектні розподільчі установки 
внутрішнього (КРУ) та зовнішнього 
(КРУВ) установлення

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п. 16.1; 16.2; 16.4; додаток А



Комплектні екрановані струмопроводи 
6 кВ і вище

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п. 17.1; 17.2; 17.4; додаток А

Контактні з'єднання проводів, 
грозозахисних тросів, збірних та 
з'єднувальних шин

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п. 18.3; 18.4; додаток А

Струмообмежувальні сухі реактори СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п. 19.1; 19.2; додаток А

Конденсатори СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п. 20.1-20.3; додаток А

Вентильні розрядники СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п. 21.1.1-21.1.5; додаток А.
СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-100:2014 “Інструкція із 
застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від 
перенапруг в електроустановках напругою 6-750 кВ” 
розд. І, II, IV, VI, VII, додатки 8, 10,12

Обмежувачі перенапруг СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п. 21.2.1-21.2.6; додаток А.
СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-100:2014 “Інструкція із 
застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від 
перенапруг в електроустановках напругою 6-750 кВ” 
розд. І, II, IV, VI, VII

Високовольтні вводи СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п. 24.1; 24.2; 24.5; 24.7; додаток А 
СОУ 40.1-21677681-06:2009 "Високовольтні вводи 
напругою від 110 до 750 кВ. Типова інструкція з 
експлуатації" розд. 8; 10; 11; 12; додаток А.

Прохідні ізолятори СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п. 24.1; 24.3; додаток А

Опірні та опірно-стрижневі ізолятори СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п. 25.2; 25.3; додаток А

Гермовводи (гермопроходки) силових 
кабельних ліній

ИМЖК 686351-002-001 ИЭ "Вводы герметические серии 
ВЕУ исполнения УХЛ, Т. Техническое описание и 
инструкция по эксплуатации" п. 8.3; 8.4

Трансформаторне масло СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009 "Приймання, застосування та 
експлуатація трансформаторних масел. Норми 
оцінювання якості" таблиця 5; 6; 7; 8; п.8.3

Вторинні кола на напругу до 1000 В СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п. 27.1; 27.2; додаток А

Заземлювальні пристрої СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п. 30.1-30.3; 30.5; 30.6; додаток А. 
СОУ 31.2-21677681-19:2009 “Випробування та контроль ’ 
стану заземлювальних пристроїв електроустановок. 
Типова інструкція” п. 7.2; 8.1; 8.2; 8.3; 8.6

Силові кабельні лінії, в тому числі 
пошук місця пошкодження силових 
кабельних ліній на напругу 0,4-6 кВ

СОУ-Н ЕЕ 20.304:2009 “Норми випробування силових 
кабельних ліній напругою до 500 кВ” розд. 6-9,23, 27, 28; 
151-5-М-ЭЦ "Методика определения мест повреждения в 
силовых кабельных линиях"

Випробувальні установки ПМА 29-4/1992 “Испытательная установка. Программа и 
методика аттестации" розд. 6.



Електрозахисні засоби захисту НПАОП 40.1-1.07-01 “Правила експлуатації 
електрозахисних засобів” розд. 19-25; 27; 28 додатки 10, 
12

Ручний електрифікований інструмент "Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів" (2012 р.) додаток 1, таблиця 27; додаток 2, 
таблиця 48;
НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів" п. 6.7.26

Трансформатори розподільчі, 
знижувальні, перетворювачі частоти, 
кабелі-подовжувачі

"Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів" (2012 р.) додаток 1, таблиця 27; додаток 2, 
таблиця 48;
НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів" п.6.7.35

Електричні вироби на напругу до 1000 
В

"Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів" (2012 р.) додаток 2, таблиця 48;
НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів" п.6.7.35

Електрообладнання верстатного парку
щ

ДСТУ 2807-94 "Устаткування метало- та деревообробне. 
Загальні вимоги безпеки і методи випробувань" 
п.3.2.1.2.2;3.2.1.2.3;
СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п.30.2

Зварювальне обладнання НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці під час 
роботи 3 інструментом та пристроями" розділ V, п.2.20; 
2.21

Індивідуальні екранувальні комплекти СОУ-Н ЕЕ 34.03-21677681-26:2010 "Комплекти 
індивідуальні екранувальні для роботи в 
електроустановках напругою 110-750 кВ промислової 
частоти. Інструкція з експлуатації" п.4.5

Струмоведучі частини лінійного 
електрообладнання ВРП-110/330 кВ, 
ВРП-750 кВ, які можуть знаходитись 
під дією наведеної напруги після 
відключення

ГКД 34.03.201-94 "Проведення вимірювань наведеної 
напруги в електроустановках. Інструкція"; розд. 4, 6

Контактні з’єднання струмоведучих 
частин електрообладнання, 
електротехнічне обладнання 
зовнішнього та внутрішнього 
установлення

СОУ-Н ЕЕ 20.577:2007 "Технічне діагностування 
електрообладнання та контактних з'єднань 
електроустановок і повітряних ліній електропередачі 
заеобами інфрачервоної техніки. Методичні вказівки"

10.1.2. Роботи з випробування устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання 
електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання) в ЦТПК виконуються

Назва електроустаткування, 
електрообладнання, апаратів і засобів 

захисту, що випробуються 
(вимірюються)

Пункт нормативного документу, що регламентує 
проведення випробувань і вимірювань

Електродвигуни змінного струму СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 «Норми випробування 
електрообладнання» п. 7.1; 7.2; 7.4; 7.7; додатки А, Б, Г



Силові трансформатори, 
автотрансформатори та масляні 
реактори загального призначення

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 «Норми випробування 
електрообладнання» п. 8.1-8.6; 8.8; 8.9; 8.13-8.15; 8.18; 
8.19; додатки А, Д, Е
СОУ 40.1-21677681-07:2009 «Трансформатори силові. 
Типова інструкція з експлуатації» розділи 8; 9; 11; 13; 14 
додатки Б, В, Г, Д, Л

Вимірювальні трансформатори

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 «Норми випробування 
електрообладнання» п. 9.1-9.7; 9.9; додаток А 
СОУ-Н МНЕ 40.1.35.301-2004 «Перевірка 
трансформаторів струму, які використовуються в схемах 
релейного захисту. Інструкція» розд. 6 табл. 4

Масляні та електромагнітні вимикачі
СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 «Норми випробування 
електрообладнання» п. 10.1; 10.2; 10.4; 10.5; 10.9; 
додаток А

Повітряні вимикачі
СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 «Норми випробування 
електрообладнання» п. 11.1; 11.2; 11.9; 11.10; 11.11; 
додаток А

Вимикачі навантаження СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 «Норми випробування 
електрообладнання» п. 12.1-12.3; 12.9; додаток А

Вакуумні вимикачі СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 «Норми випробування 
електрообладнання» п. 13.1-13.3; додаток А

Роз’єднувачі, відокремлювачі, 
короткозамикачі

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 «Норми випробування 
електрообладнання» п. 15.1; 15.2; 15.4; додаток А

Комплектні розподільчі установки 
внутрішнього (КРУ) та зовнішнього 
(КРУВ) установлення

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 «Норми випробування 
електрообладнання» п. 16.1; 16.2; 16.4; додаток А

Контактні з’єднання проводів, 
грозозахисних тросів, збірних та 
з’єднувальних шин

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 «Норми випробування 
електрообладнання» п. 18.3; 18.4; додаток А

Конденсатори СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 «Норми випробування 
електрообладнання» п. 20.1-20.3; додаток А

Вентильні розрядники Обмежувачі 
перенапруг

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 «Норми випробування 
електрообладнання» п. 21.1.1; 21.1.2; 21.1.4; 21.2.1; 21.2.2; 
21.2.5; 21.2.6; додаток А.

Запобіжники напругою виш;е 1000 В СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 «Норми випробування 
електрообладнання» п. 23.1; додаток А

Високовольтні вводи та прохідні 
ізолятори

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 «Норми випробування 
електрообладнання» п. 24.1; 24.2; 24.3; додаток А 
СОУ 40.1-21677681-06:2009 «Високовольтні вводи 
напругою від 110 до 750 кВ. Типова інструкція з 
експлуатації» розд. 8; 10; 11; 12; додаток А

Опірні та опірно-стрижневі ізолятори СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування 
електрообладнання" п. 25.2; 25.3; додаток А

Трансформаторне масло
СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009 «Приймання, застосування та 
експлуатація трансформаторних масел. Норми оцінювання 
якості» таблиця 5; 6; 7; 8; п. 8.3

Повітряні лінії електропередавання СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 «Норми випробування 
електрообладнання» п. 28.3; 28.5; 28.6; додаток А



Акумуляторні батареї СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 «Норми випробування 
електрообладнання» п. 29.4; 29.6; додаток А

Заземлювальні пристрої

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 «Норми випробування 
електрообладнання» п. 30.1; 30.2; 30.5; 30.6; додаток А 
СОУ 31.2-21677681-19:2009 «Випробування та контроль 
стану заземлювальних пристроїв електроустановок. 
Типова інструкція» п. 7.2; 8.1; 8.2; 8.3; 8.6

Силові кабельні лінії СОУ-Н ЕЕ 20.304:2009 «Норми випробування силових 
кабельних ліній напругою до 500 кВ» розд. 6-9, 27, 28

Випробувальні установки ПМА 29-4/1992 «Испытательная установка. Программа и 
методика аттестации» розд. 6

Струмоведучі частини лінійного 
електрообладнання ВРП-110/330 кВ, 
ВРП-750 кВ, які можуть знаходитись 
під дією наведеної напруги після 
відключення

ГКД 34.03.201-94 "Проведення вимірювань наведеної 
напруги в електроустановках. Інструкція"; розд. 4, 6

Контактні з'єднання струмоведучих 
частин електрообладнання, 
електротехнічне обладнання 
зовнішнього та внутрішнього 
установлення

СОУ-Н ЕЕ 20.577:2007 "Технічне діагностування 
електрообладнання та контактних з'єднань 
електроустановок і повітряних ліній електропередачі 
засобами інфрачервоної техніки. Методичні вказівки"

10.2. в  цехах, які проводять випробування устатковання напругою понад 1000 В (електричне 
устатковання електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання), 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 ЕЦ 
Семенов Сергій Юрійович

№ 146 від 12.04.2018

Члени комісії:
Заступник начальника цеху з ремонту 
Герчанівський Володимир Богданович

№454 від 05.12.2019

Заступник начальника цеху по роботі з 
персоналом Рибачок Олег Іванович

№246 від 20.07.2017

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

№227 від 07.06.2018

Заступник начальника цеху з експлуатації 
бл.1, 2 Плужніков Павло Володимирович

№368 від 27.09.2018

Заступник начальника цеху з експлуатації 
бл.З, 4 Матвіюк Олександр Матвійович

№484 від 19.12.2019

Заступник начальника цеху з реконструкції 
та ресурсу Філь Валерій Анатолійович

№ 353 від 20.09.2018

Заступник начальника цеху з релейного 
захисту та автоматики 
Вайсер Микола Юрійович

№438 від 15.11.2018

Начальник дільниці високовольтних 
випробувань та вимірювань 
Грушевий Віктор Васильович

№ 21 від 05.06.2020

1. ЕЦ № 3919-к від 
15.12.2017
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2. 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 
та ремонту Реєнт Володимир Свгенійович

№221 від 07.06.2018

Начальник дільниці з електровипробувань
та релейного захисту
Ковальчук Олександр Вікторович

№ 19 від 19.06.2020

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-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.6 «Роботи в охоронних зонах ліній електропередач»;
• МБ-К.ОП-Т.7 «Роботи на кабельних лініях, в діючих електроустановках та в зонах дії 

електромагнітного поля і наведеної напруги, технічне обслуговування, експлуатація і 
ремонт електроустановок та ліній електропередач для працівників, які виконують роботи в 
електроустановках напругою до та понад 1000 В»;

• МБ-К.ОП-Т.63 «Ручні інструменти з електричним та пневматичним приводом».

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 підвищеної небезпеки.

10.6. Для виконання робіт з випробування устатковання напругою понад 1000 В (електричне 
устатковання електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання), у ВП РАЕС

№
п/п

Назва документу Позначення
документу

Дата
затвердж.

Документи ЕЦ
1. Паспорт дільниці високовольтних випробувань та 

вимірювань електричного цеху
151-01-ПС-ЕЦ 28.09.2018
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10.8. Розроблені та затверджені технологічні карти:
№
п/п

Назва документу Позначення
документу

Дата
затвердж.

Технологічні карти ЕЦ
1. Технологічна карта. Силова кабельна лінія з паперовою 

ізоляцією на напругу 6 кВ
ТК-1-151 28.07.2016

2. Технологічна карта. Силовий трансформатор на напругу 6/0,4 
кВ. Високовольтні випробування та вимірювання, при 
капітальних/поточних ремонтах

ТК-2-151 29.07.2016

3. Технологічна карта. Вводи трансформаторні та реакторні всіх 
типів на напругу 66/110/150/330/750 кВ. Вимірювання при 
капітальних ремонтах

ТК-49-151 05.06.2019

4. Технологічна карта. Дизель-генератори типу СГДС 15-74-8У4. 
Енергоблок № 1,2. Високовольтні випробування та 
вимірювання при капітальних/середніх ремонтах

ТК-66-151 17.01.2019

5. Технологічна карта. Трансформатори власних потреб типів 
ТРДНС-25000/35-У1, ТРДНС-63000/35-72У1 та 
трансформатори резерву власних потреб типів ТРДН- 
40000/110-80У1, ТРДНС-32000/110-76У1, ТРДЦН- 
63000/330У1, ТРДНС-63000/330-У1. Високовольтні 
випробування та вимірювання при капітальних/поточних 
ремонтах

ТК-68-151 25.01.2019

6. Технологічна карта. Блочні трансформатори типів ТДЦ- 
250000/330-76У1, ТНЦ-1250000/330-79У1, ОРЦ-417000/750- 
У1. Високовольтні випробування та вимірювання при 
капітальних/поточних ремонтах

ТК-70-151 24.01.2019

7. Технологічна карта. Дизель-генератори типу СБГД 6300- 
6МУЗ. Енергоблок № 3,4. Високовольтні випробування та 
вимірювання при капітальних ремонтах

ТК-82-151 01.02.2019

8. Технологічна карта. Вентильні розрядники типів РВО-6, РВМ, 
РВРД-10, РВЭ-25М, РВС. Високовольтні випробування та 
вимірювання в об'ємах "М"/"ПР" при поточних ремонтах

ТК-95-151 20.02.2019

9. Технологічна карта. Трансформатори напруги типів НКФ-М- 
330, НКФ-110. Високовольтні випробування та вимірювання 
при капітальних/поточних ремонтах

ТК-96-151 20.02.2019

10. Технологічна карта. Трансформатори струму типів ТФЗМ-35, 
ІМВ123, ТФРМ-330, ТФУМ-330, ТФРМ-750, ТОМ-765. 
Високовольтні випробування та вимірювання при капітальних/ 
поточних ремонтах

ТК-97-151 03.05.2019

11. Технологічна карта. Збірні шини КРУ-6 кВ типів К-ХІІ, К-ХУІ, 
К-ХУІІ, КЭ-6С, КЕ-6С. Високовольтні випробування та 
вимірювання при капітальних ремонтах

ТК-115-151 03.05.2019

12. Технологічна карта. Конденсатори зв'язку всіх типів на 
напругу 110, 330 кВ. Вимірювання при капітальних ремонтах

ТК-116-151 22.07.2019

13. Технологічна карта. Обмежувачі перенапруг всіх типів на 
напругу 24-750 кВ. Випробування та вимірювання в об'ємі 
ремонту "М"

ТК-117-151 O5.O8.20l9

14. Технологічна карта. Автотрансформатори типу АТДЦТН- 
125000/330-77У1 (ст.7АТ, 8АТ). Високовольтні випробування 
та вимірювання при капітальних/поточних ремонтах

ТК-138-151 23.12.2019

15. Технологічна карта. Автотрансформатори типу АОДЦТН- 
ЗЗЗООО/750/ЗЗО-УІ (ст.9АТ). Високовольтні випробування та 
вимірювання при капітальних/поточних ремонтах

ТК-139-151 15.08.2019

16. Технологічна карта. Трансформатори типу ОДЦТНП- ТК-140-151 15.08.2019
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92000/150-У1 (ст. ТПР). Високовольтні випробування та 
вимірювання при капітальних/поточних ремонтах

17. Технологічна карта. Шунтуючі реактори типу РОДЦ- 
110000/750 (ст.ІРШ-ЗУ, 2РШ-ЗУ). Високовольтні 
випробування та вимірювання при капітальних/поточних 
ремонтах

ТК-141-151 20.08.2019

18. Технологічна карта. Елегазові вимикачі типу ЕТВ 145В1/В. 
Високовольтні випробування та вимірювання при капітальних/ 
середніх/поточних ремонтах

ТК-142-151 28.08.2019

19. Технологічна карта. Повітряні вимикачі типів ВНВ-ЗЗОБ-3200- 
40У1, ВНВ-750-40/3150У1, ВО-750-У1. Високовольтні 
випробування та вимірювання при капітальних/середніх/ 
поточних ремонтах

ТК-143-151 28.08.2019

20. Технологічна карта. Компенсуючі реактори типу РОМ-270/35 
У1 (ст.КРІ, КР2). Високовольтні випробування та вимірювання 
при капітальних/поточних ремонтах

ТК-152-151 27.11.2019

21. Технологічна карта. Збудники типу БВД-4000-3000УЗ 
турбогенераторів. Енергоблок 3,4. Високовольтні 
випробування та вимірювання при капітальних/середніх 
ремонтах

ТК-153-151 27.11.2019

22. Технологічна карта. Збудники типів ВГТ-2700-500АУЗ 
турбогенераторів. Енергоблок 1,2. Високовольтні 
випробування та вимірювання при капітальних/середніх 
ремонтах

ТК-155-151 27.11.2019

23. Технологічна карта. Збудник типу ЕПС-2000-1000УЗ 
турбогенераторів. Енергоблок 1,2. Високовольтні 
випробування та вимірювання при капітальних ремонтах

ТК-156-151 27.11.2019

24. Технологічна карта. Електродвигуни змінного струму 6 кВ та 
0,4 кВ. Високовольтні випробування та вимірювання при 
капітальних ремонтах

ТК-161-151 01.02.2016

25. Технологічна карта. Турбогенератор типу ТВВ-220-2АУЗ. 
Енергоблок № 1,2. Високовольтні випробування та 
вимірювання під час монтажу/реконструкції, капітальних/ 
середніх ремонтів

ТК-162-151 31.03.2016

26. Технологічна карта. Турбогенератор типу ТВВ-1000-2МУЗ. 
Енергоблок № 3,4. Високовольтні випробування та 
вимірювання під час монтажу/реконструкції, капітальних/ 
середніх ремонтів

ТК-163-151 31.03.2016

Технологічні карти ЦТПК
1. Технологічна карта. Пристрої релейного захисту й автоматики 

для електродвигунів змінного струму 0,4 кВ, які живляться від 
секцій типу КТПСН і шаф загальносекційних пристроїв СОДВ. 
Технічне обслуговування (ЕЗ)

ТК-1-174 07.02.2020

2. Технологічна карта. Вимикачі автоматичні серії A3 700. 
Поточний і капітальний ремонти (ЕЗ)

ТК-2-174 07.02.2020

3. Технологічна карта. Стаціонарні акумуляторні батареї типу 
6СТ-190. Технічне обслуговування (ЕЗ)

ТК-3-174 13.10.2017

4. Технологічна карта. КРУ серії КЭ-6С. Поточний та 
капітальний ремонти (ЕЗ)

ТК-4-174 13.03.2018

5. Технологічна карта. Трансформатори типів ТМ, ТМЕ, ТМЗ, 
ТМФ, ТСМА, NT. Поточний ремонт (ЕЗ)

ТК-5-174 28.02.2020

6. Технологічна карта. Комплектна трансформаторна підстанція 
власних потреб типу КТПСН. Поточний ремонт (ЕЗ)

ТК-6-174 16.04.2020

7. Технологічна карта. Пристрої релейного захисту й автоматики ТК-9-174 01.04.2020
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для електродвигунів змінного струму 0,4 кВ, які живляться від 
секцій типу КТПСН і шаф загальносекційних пристроїв ПРК. 
Технічне обслуговування (ЕЗ)

8. Технологічна карта. Підстанція "Будівельна"-! 10/6 кВ. 
Пристрої релейного захисту й автоматики. Газові реле. 
Технічне обслуговування (ЕЗ)

ТК-12-174 16.04.2020

9. Технологічна карта. Пристрої релейного захисту й автоматики 
для електродвигунів 6 кВ СОДВ. Технічне обслуговування (ЕЗ)

ТК-13-174 12.05.2020

10. Технологічна карта. Пристрої релейного захисту й автоматики. 
Ввідна шафа збірки РТЗО. Технічне обслуговування (ЕЗ)

ТК-14-174 12.05.2020

10.9. Розроблені та затверджені інструкції з експлуатації:
№
п/п

Назва документу Позначення
документу

Дата
затвердж.

Інструкції 3 експлуатації ЕЦ
1. Інструкція 3 експлуатації. Установка типу ИУД для 

випробування електродвигунів. Система нормальної 
експлуатації. Блок № 1, 2, 3, 4

151-38-Е-ЕЦ 22.08.2016

2. Інструкція 3 експлуатації. Апарат випробування ізоляції 
АИИ-70. Система нормальної екеплуатації. Блок № 1, 2, 3, 4

151-43-Е-ЕІ) 25.08.2016

3. Інструкція 3 експлуатації. Апарат випробування масла типу 
АИМ-90 (АИМ-80). Система нормальної експлуатації. Блок 
№ 1,2, 3,4

151.44-Е-ЕЦ 27.05.2016

4. Інструкція 3 експлуатації. Збірна випробувальна установка 
для турбогенераторів типу ТВВ-220-2АУЗ. Система 
нормальной експлуатації. Блок №1, 2

151-46-Е-ЕЦ 18.03.2016

5. Інструкція 3 експлуатації. Збірна випробувальна установка 
для турбогенераторів типу ТВВ-1000. Система нормальної 
експлуатації. Блок №3, 4

151-47-Е-ЕЦ 17.06.2016

6. Інструкція 3 експлуатації. Стаціонарний високовольтний 
пульт СВП-01. Система нормальної експлуатації. Енергоблок 
№ 1,2

151.49-Е-ЕЦ 28.10.2019

7. Инструкция по эксплуатации. Передвижная 
электротехническая лаборатория ЭТЛ-35М. Система 
нормальной эксплуатации. Блок №3, 4

151.445-Э-ЭЦ 23.10.2018

8. Инструкция по эксплуатации. Система диагностики 
высоковольтных вводов силовых трансформаторов. Система 
нормальной эксплуатации. Блок № 4

151-446-Э-ЭЦ 27.04.2016

Інструкції 3 експлуатації ЦТПК
1. Інструкція 3 експлуатації. Апарат АИМ-90. Система 

нормальної експлуатації
174-1-Е-ЦТПК
ЕЗ

28.08.2019

2. Інструкція 3 експлуатації. Високовольтна випробна 
установка ОРІ-745А. Система нормальної експлуатації

174-2-Е-ЦТПК
ЕЗ

07.11.2019

3. Інструкція 3 експлуатації. Стаціонарна високовольтна 
випробна установка СВУ-20. Система нормальної 
експлуатації

174-3-Е-ЦТПК
ЕЗ

29.08.2019

4. Інструкція 3 експлуатації. Установка Р-05. Система 
нормальної експлуатації

174-7-Е-ЦТПК
ЕЗ

28.08.2019

5. Інструкція 3 експлуатації. Пересувна високовольтна 
випробна установка АИД-70. Система нормальної 
експлуатації

174-9-Е-ЦТПК
ЕЗ

19.09.2019

6. Інструкція 3 експлуатації. Пересувна установка ИУД-12 для 
випробування обмоток електродвигунів 6 кВ. Система 
нормальної експлуатації

174-14-Е-ЦТПК
ЕЗ

19.09.2019
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10.10. На всі заявлені види вимірювань та випробувань розроблено методики та програми, які

№
п/п Найменування програм Позначення

документа
Дата

затвердж.
Методики та програми ЕЦ
1. Методика тепловізійного обстеження 

електрообладнання та контактних з'єднань 
електроустаткування

151-4-М-ЕЦ 16.11.2017

2. Методика визначення місць пошкодження в силових 
кабельних лініях

151-5-М-ЕЦ 16.11.2017

3. Методика електричних випробувань 
трансформаторного масла

151-6-М-ЕЦ 14.12.2017

4. Методика вимірювання ємності та тангенсу кута 
діелектричних втрат ізоляції

151-8-М-ЕЦ 28.12.2017

5. Методика вимірювання струму та втрат холостого ходу 
силових трансформаторів та трансформаторів напруги

151-9-М-ЕЦ 09.01.2018

6. Методика вимірювання характеристик намагнічування 
трансформаторів струму

151-10-М-ЕЦ 11.01.2018

7. Методика перевірки групи з'єднань обмоток трифазних 
трансформаторів та полярності обмоток обертових 
електричних машин і трансформаторів

151-11-М-ЕЦ 12.02.2018

8. Методика вимірювання струмів провідності 
вентильних розрядників та обмежувачів перенапруг

151-12-М-ЕЦ 06.02.2018

9. Методика вимірювання повного опору (Zк) силових 
трансформаторів

151-13-М-ЕЦ 19.02.2018

10. Методика вимірювання коефіцієнта трансформації 151-15-М-ЕЦ 12.03.2018
11. Методика атестації пересувної електротехнічної 

лабораторії на базі шаеі автомобіля
151-16-М-ЕЦ 11.10.2019

12. Методика атестації збірної високовольтної 
випробувальної установки для турбогенераторів 
ТВВ-220-2АУЗ, ТВВ-1000-2УЗ

151-20-М-ЕЦ 22.10.2019

13. Методика атестації випробувальної установки типу 
АИД-70

151-21-М-ЕЦ 12.07.2019

14. Методика атестації випробувальної установки типу 
АИИ-70

151-22-М-ЕЦ 16.08.2019

15. Методика атестації стаціонарного висовольтного 
пульта

151-29-М-ЕЦ 05.07.2019

16. Методика випробувань активної сталі статора 
турбогенератора типу ТВВ-1000-2МУЗ на нагрів і 
втрати

151-1504-М-ЕЦ 01.11.2019

17. Методика випробувань активної сталі статора 
турбогенератора типу ТВВ-220-2АУЗ на нагрів і втрати

151-1511-М-ЕЦ 05.11.2019

18. Методика внутрішньолабораторного контролю 
точноеті (якості) вимірювань персоналом дільниці 
високовольтних випробувань та вимірювань 
електричного цеху

151-1-14-дА-06 26.03.2019

19. Програма випробувань силового трансформатора типу 
ТСЗАЛ виробництва АТЕЕ (Азербайджан)

151-834-ПР-ЕЦ 31.05.2019

20. ПРОЕРАМА-МЕТОДИКА вимірювання опору ізоляції 
підшипників генераторів турбоагрегатів. Система 
нормальної експлуатації. Блок № 1, 2, 3, 4 (511/2015 )

151-1500-ПМ-ЕЦ 11.12.2015

21. ПРОЕРАМА-МЕТОДИКА вимірювань повного опору 151-1501-ПМ-ЕЦ 18.12.2019
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(2) змінному струму обмотки ротора турбогенератора 
типу ТВВ-220-2АУЗ. Система нормальної експлуатації. 
Блок№ 1,2 (513/2015)

Методики ЦТПК
22. Методика виконання вимірювання високої напруги під 

час випробування ізоляції електрообладнання
174-1-М-ЦТПКЕЗ 15.11.2017

23. Методика виконання вимірювання та визначення 
тангенсу кута діелектричних втрат ізоляції та ємності

174-2-М-ЦТПК ЕЗ 18.12.2017

24. Методика перевірки групи з'єднань обмоток трифазних 
трансформаторів та полярності виводів однофазних 
трансформаторів і електричних машин

І74.3.М-ЦТПК ЕЗ 09.01.2018

25. Методика виконання вимірювання напруги та струму під 
час зняття характеристик намагнічування 
трансформаторів струму

І74.4 .М-ЦТПК ЕЗ 12.01.2018

26. Методика виконання вимірювання та визначення 
коефіцієнта трансформації

І74.5.М-ЦТПК ЕЗ 02.02.2018

27. Методика виконання вимірювання струму та втрат 
холостого ходу силових трансформаторів

174-6-М-ЦТПК ЕЗ 02.02.2018

28. Методика виконання вимірювання струму провідності 
вентильних розрядників на високій напрузі

174.7-М-ЦТПК ЕЗ 22.01.2018

29. Методика виконання вимірювання електричного опору 
заземлювальних пристроїв, питомого опору ґрунту, 
електричного опору між заземлювачами та елементами, 
що заземляються

174-8-М-ЦТПК ЕЗ 13.02.2018

ЗО. Методика виконання вимірювання електричного опору 
ізоляції та коефіцієнту абсорбції електроустаткування

174-9-М-ЦТПК ЕЗ 13.02.2018

31. Методика виконання вимірювання високої напруги під 
час випробування електрозахисних засобів

174-10-М-ЦТПК
ЕЗ

02.03.2018

32. Методика виконання вимірювання електричного опору 
постійному струму

174-11-М-ЦТПК 
ЕЗ

05.03.2018

33. Методика виконання вимірювання напруги дотику і 
струму короткого замикання

174-12-М-ЦТПК
ЕЗ

13.03.2018

34. Методика виконання вимірювання електричних величин 174-15-М-ЦТПК
ЕЗ

13.03.2018

35. Методика виконання вимірювання пробивної напруги 
при випробуванні трансформаторного масла

174-16-М-ЦТПК
ЕЗ

13.03.2018

10.11. в  підрозділах ВП РАЕС в наявності технічно справне обладнання та устаткування для 
виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки. Відомча повірка (калібрування) засобів 
вимірювальної техніки проводиться працівниками відділу головного метролога (ВГМ) ВП РАЕС, 
відповідно до графіків відомчої повірки (калібрування), сформованих в програмному забезпеченні 
АСМОП, затверджених головним інженером -  першим заступником генерального директора ВП 
РАЕС. Заявки на виконання відомчої повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки 
формуються відповідальними за стан ЗВТ в підрозділах за допомогою ПЗ АСМОП.

10.12. 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.

10.13. 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 заеоби 
індивідуального захисту. Згідно з Колективним договором ВП РАЕС на заходи та засоби з 
охорони праці виділяється не менше 6% від фонду оплати праці.

17

10.14. 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 році»).

П. Я. Павлишин

Декларац 
органі Держпрацї

(ініціали та прізвище) -

журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
.2020 р. № _____________

Управління Держпраці у Рівненській області

З А Р Е Є С Т Р О В А Н О  І
Задь^^й*.. ВІД̂  . 2оХ А  і

Л  ,  І  - -  і-' .

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.


