
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця

Г

Для юридичної особи- 
Найменування юридичної особи:

Місцезнаходження юридичної пт би- 

Місце її державної реєстрації:

Державне підприємство «Національна атомна 
енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
(далі ДП «НАЕК «Енергоатом»)

01032, м. Київ, вул. Назарівська, буд.З.

Шевченківська районна у місті Києві державна 
адміністрація

Код платника податків згідно з ЄЛРПОУ: 24584661

35.11 Вирооництво електроенергії

Недашковський Юрій Олександрович 
президент ДП «НАЕК «Енергоатом»

тел.+38044 206-97-57; факс:277-78 -83

ВП «Рівненська АЕС»,
34400, Україна, Рівненської обл., 
м. Вараш

Код виду діяльності згідно з КВЕТТ-7П1П- 

Прізвище, ім я та по батькові керівника:

Номер телефону, телефаксу. адреса 
електронної пошти ■

Місце (адреса) виконання робіт 
підвищеної небезпеки ■

Інформація про наявність догової- - —- — -  --г-.г страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди-

Згідно з додатком 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної
в " ЄРЄ1?о4 ’ и Т с  ° собами’ ЗГІДН0 3 постановою кабінету міністрів № 1788
п и в і!™  Р°КУ “ «Енергоатом» уклав договір обов'язкового страхування 
цивільної відповідальності від 12.04.2017 №9-010-04-17-00649 -  НАЕК з ПАТ «ПРОСТО

ЯКИЙ € УП0ВН0ВаЖЄН0Ю компа™™ страхового пулу. Строк дії страхового

«д™ .™ ’ Шикун. В‘™ |П Анатолійович -  директор відокремленого підрозділу 
Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енергоатом» цією декларацією підтвепджую 

відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань
їзастпГ  Прац! ШЛ Ча° ВИК0нання таких Р°біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
м о ™ „ Т й  ' ТаКИХ МаШИН’ м/ ханізмів’ Устаткування підвищеної небезпеки: ремонтні 
_ о нтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1 3 м^гпа. кпім тшКіт
ВЩ рлазних та скелелаз них, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поиепхнею 

-ШРЄКРИТТЯ або робочого настилу та робіт, що виконуються .за допомогою



підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників (пункт 
7 додатку 6 до Порядку).
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення твавм:

У ВП АРС працює 829 осіб, з них:
• 291 осіб працюють (за штатним розкладом) в цеху з ремонту тепломеханічного 

обладнання (ЦРТМО), з них 208 осіб в и к о н у ю т ь  роботи підвищеної небезпеки:
• 74 осіб працюють (за штатним розкладом) в цеху теплоавтоматики (ЦТА), з 

них 43 особи виконують роботи підвищеної небезпеки:
• 127 особи працюють (за штатним розкладом) в цеху з ремонту 

електротехнічного устаткування (ЦРЕТО), з них 98 осіб виконують роботи підвищеної 
небезпеки:

• 85 осіб працюють (за штатним розкладом) в цеху з вогнезахисних і 
антикорозійних робіт (ЦВАКР), з них 58 осіб в и к о н у ю т ь  роботи підвищеної небезпеки:

• 44 осіб працюють (за штатним розкладом) в інженерному центрі (ІЦ), з них 
10 осіб виконують роботи підвищеної небезпеки:

• 26 осіб працюють (за штатним розкладом) в відділі неруйнівних методів 
контролю та досліджень (ВНМКД), з них 22 особи виконують роботи підвищеної 
небезпеки:

•  ̂ 8 осіб працюють (за штатним розкладом) в відділі технічного контролю (ВТК),
3 них 6 осіб виконують роботи підвищеної небезпеки:

• 16 осіб працюють (за штатним розкладом) в навчально-тренувальному центрі 
(НТЦ), з них 1 особа виконує роботи підвищеної небезпеки:

• 22 особи працюють (за штатним розкладом) в резервно-кризовому центрі 
(РКЦ), з них 1 особа виконують роботи підвищеної небезпеки.

Загальна кількість працівників, які безпосередньо виконують роботи 
підвищеної небезпеки -447 осіб.

Маємо наступні дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки /експлуатацію 
обладнання підвищеної небезпеки: №541.15.32 від 19.12.2013, № 506.15.32 від 04.06.2014, 
№1644.15.32 від 18.06.2015, №580.16.32 від 22.03.2016, №2636.16.32 від 03.10.2016 
№2637.16.32 від 03.10.2016, №50.17.32 від 05.01.2017, № 582.15.32 від 27.01.2011.

Кількість будівель і споруд (приміщень):
Адміністративний корпус, блок-цехів №1 и №2, розташованих на майданчику 

виробничої бази ВП «Атомремонтсервіс».

Кількість виробничих об'єкті (цехів, дільниць, структурних підрозділів)'.
Згідно з «Положенням про відокремлений підрозділ «Атомремонтсервіс» державного

підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» ПЛ-
П.27.10.040-15, затвердженого 20.08.2015 президентом ДП «НАЕК «Енергоатом» основною
метою діяльності ВП АРС встановлено: «безпечне та ефективне виконання складних та
надрегламентних ремонтних робіт, зокрема робіт з проектування, монтажу, ремонту,
реконструкції, і модернізації обладнання АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом». Відповідно до
цього ВП АРС виконує роботи на промисловому майданчику ВП «Рівненська АЕС» 
м. Вараш.



Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб. відповідальних за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праиі та промислової безпеки-.

-  Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по ВП АРС ДП 
«НАЕК «Енергоатом» директор -  Шикун Віталій Анатолійович;

-  Відповідальний за організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних 
підрозділів й функціонування системи управління з охорони праці, підготовку 
керівних рішень та контроль за їх реалізацією — начальник служби охорони праці, 
пожежної безпеки та відомчого нагляду Ковальчук Тимофій Петрович;

-  Відповідальний за стан умов та безпеку праці в ЦРТМО - начальник ЦРТМО 
Полєшко Іван Володимирович;

-  Відповідальний за стан умов та безпеку праці в ЦТА - начальник ЦТА Гладир Віктор 
Іванович;

-  Відповідальний за стан умов та безпеку праці в ЦРЕТО - начальник ЦРЕТО 
Коробейніков Олексій Григорович;

-  Відповідальний за стан умов та безпеку праці в ЦВАКР - начальник ЦВАКР Шарій 
Ігор Анатолійович;

-  Відповідальний за стан умов та безпеку праці в ІЦ - начальник ІЦ Касперович Ігор 
Леонідович;

-  Відповідальний за стан умов та безпеку праці в ВНМКД - начальник ВНМКД 
Осташко Тетяна Василівна;

-  Відповідальний за стан умов та безпеку праці в ВТК - начальник ВТК Косаренко 
Дмитро Миколайович;

-  Відповідальний за стан умов та безпеку праці в НТЦ - начальник НТЦ Созінов 
Дмитро Васильович;

-  Відповідальний за стан умов та безпеку праці в РКЦ - начальник РКЦ Токар 
Олександр Григорович;

Наявність служби охорони праиі:
Згідно з вимогами Закону України «Про охорону праці» та вимогами нормативно- 

правових актів до нього у ВП АРС з 2002 року працює служба охорони праці, пожежної 
безпеки і відомчого нагляду.

У ВП АРС розроблені, затверджені та введені в дію:
• «Положення про службу охорони праці, пожежної безпеки та відомчого нагляду» 

ПЛ-П. 12.001-16, затверджене від 19.10.2016;
• «Положення про систему управління охороною праці» ПЛ-Д. 12.005-11, затверджене 

від 04.08.2011;
• «Положення про триступеневий контроль стану охорони праці та пожежної безпеки 

ВП АРС» ПЛ-Д. 12.004-11, затверджене від 03.03.2011;
• «Програма підготовки керівників, професіоналів і фахівців ВП АРС з питань 

охорони праці» ПП-К.38.001-14, затверджена від 21.03.2014;
• «Програма перевірки стану охорони праці в підрозділах ВП АРС» ПМ-Д. 12.005-12, 

затверджена від 04.12.2012;
• «План-графік роботи з персоналом відокремленого підрозділу «Атомремонтсервіс» 

ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017 рік» ПН-Д.16.001-17, затверджений від 29.11.2017.



Інформація про інструкції:
У ВП АРС розроблена інструкція з охорони праці для робітників ВП АРС, які

виконують роботи на висоті понад 1,3 метра:
• «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті» ІН-ОП.32.012-16, 

затверджена від 24.06.2016.

Інформація про проведення навчання з питань охорони праці керівників:
Наказом директора ВП АРС від 08.12.2016 року №438 «Про перевірку знань 

персоналу на 2017 рік» створено центральну екзаменаційну комісію, екзаменаційну 
комісію №1 і цехові комісії для перевірки знань персоналу ВП АРС.

Голова та члени комісії пройшли навчання та перевірку знань Закону України «Про 
охорону праці» та державних нормативно-правових актів в Центральній комісії ДП «НАЕК 
«Енергоатом» і в Учбовому центрі ПП «КОТЕФІ» (м. Київ), ТОВ «Навчальний - центр 
«Експерт» (м. Київ), ТОВ «НМЦ «Експерт» (м. Київ) та мають посвідчення про перевірку 
знань законодавства про охорону праці (Правила охорони праці під час виконання робіт на

№
з/п

Прізвище, ім’я та по 
батькові

Посада №, дата посвідчення 
навчання з охорони праці

Місце проведення 
навчання

1 Шикун В.А. Директор ВП АРС 037-17/1
22.08.2017

ТОВ «Навчальний 
- центр «Експерт»

2 Белов В.Г. Технічний директор- 
головний інженер

264-09-16/16
15.09.2016

ТОВ «НМЦ 
«Експерт»

3 Лисиця A.B. Заступник технічного 
директора з 
виробництва

264-09-16/17
15.09.2016

ТОВ «НМЦ 
«Експерт»

4 Ковальчук Т.П. Начальник СОТПБіВН 32-70-15/11
11.06.2015

Учбовий центр ПП 
«КОТЕФІ»

5 Полешко І.В. Начальник ЦРТМО 32-888-15/1
11.06.2015

Учбовий центр ПП 
«КОТЕФІ»

6 Гладир В.І. Начальник ЦТ А 037-17/5
22.08.2017

ТОВ «Навчальний 
- центр «Експерт»

7 Коробейніков О.Г. Начальник ЦРЕТО 32-888-15/6
11.06.2015

Учбовий центр ПП 
«КОТЕФІ»

8 Шарій I.A. Начальник ЦВАКР 32-888-15/4
11.06.2015

Учбовий центр ПП 
«КОТЕФІ»

9 Касперович І.Л. Начальник ІЦ 037-17/6
22.08.2017

ТОВ «Навчальний 
- центр «Експерт»

10 Осташко Т.В. Начальник ВНМКД 32-888-15/14
11.06.2015

Учбовий центр ПП 
«КОТЕФІ»

11 Косаренко Д.М. Начальник ВТК 32-888-15/16
11.06.2015

Учбовий центр ПП 
«КОТЕФІ»

12 Созінов Д.В. Начальник НТЦ 32-888-15/19
11.06.2015

Учбовий центр ПП 
«КОТЕФІ»

13 Токар О.Г. Начальник РКЦ 32-888-15/9
11.06.2015

Учбовий центр ПП 
«КОТЕФІ»



Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праиі працівників:
У ВП АРС розроблені, затверджені та введені в дію:
• «Положення про навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці та 

пожежної безпеки працівників ВП АРС» ПЛ-К.12.003-16, затверджене від 16.01.2016;
• «Программа проведення вводного инструктажа по охране труда» ПМ-Д.12.001-17, 

затверджена від 13.03.2017;
• «Програма вступного інструктажу з пожежної безпеки» ПМ-Д. 12.002-14, 

затверджена від 24.04.2014;
• «План-графік роботи з персоналом відокремленого підрозділу «Атомремонтсервіс» 

ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017 рік», ПН-Д.16.001-17, затверджений від 29.11.2017, в 
якому є розділ «Спеціальне навчання з питань охорони праці і пожежної безпеки».

Робітники ознайомлені під підпис з планом-графіком проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, а також після перевірки знань з питань охорони 
праці оформлюються протоколи для допуску робітників до виконання робіт підвищеної 
небезпеки.

До робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра допущені працівники 
ВП «Атомремонтсервіс», які пройшли перевірку знань Закону України «Про охорону 
праці» та державних нормативно-правових актів в екзаменаційній комісії №1 ВП АРС і 
цеховій комісії.

Працівники, які працюють на висоті понад 1,3 метра, виконують роботу за 
результатами медичного огляду (відмітки в посвідченнях про перевірку знань).

Експлуатаційна документація:
При виконанні робіт на майданчиках ВП АЕС персонал ВП АРС забезпечується 

документацією (паспортами, схемами, кресленнями та ін.), яку надають виробничі 
підрозділи ВП АЕС. При виконанні робот на власній виробничій базі ВП АРС має паспорти 
на все обладнання та схему розміщення по виробничих дільницях, також є схеми 
розміщення обладнання, яке знаходиться в справному стані.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
^ ВП АРС розроблене, затверджене та діє «Положення про порядок забезпечення 

працівників ВП «Атомремонтсервіс» спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
додатковими засобами індивідуального захисту» ПЛ-Д. 12.008-16, затверджене від 
08.02.2016, згідно з яким працівники ВП АРС, які виконують роботи підвищеної небезпеки, 
забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі.

Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного забезпечення: 
ВП АРС має 1 навчальний кабінет для проведення навчання з питань охорони праці 

на 15 посадочних місць, обладнаний столами, стільцями, дошкою, плакатами (з охорони 
праці при роботах з інструментом та пристроями, з охорони праці при роботі на 
деревообробному обладнанні, з охорони праці під час виконання робіт на висоті, 
домедична допомога при нещасних випадках, з охорони праці при роботі на 
електрообладнанні, з охорони праці під час зварювальних робіт, з пожежної безпеки), з 
плакатами та наочними посібниками, функціонує комп’ютерний клас (Автоекзаменатор. 
Охорона праці) і технічна бібліотека, яка нараховує 5102 найменування, в т. ч. і



нормативно-правові акти з охорони праці-212 найменування та 75 інструкції з охорони

праці.

Про відповідальність за надання в д е к л а р щ ^ с т о в і р н н х  даних попереджений.

Перший віце-президент - •> о. В. Шавлаков
технічний директор ДП «НАЕК «Енергоатс—

"ЕНЕРГбЛТ/М"!«)!
/  /  - і  є \  та, Ідентифікзиійний код і '  /Р

Декларація зареєстрована у журналі обліку с у ^ й * Ш а р ю в а н н я  у територшльному 

органі Держпраці

20______ р. № ________________________________ *

: Управління Держ праці у Рівненській області |

З А Р Е Є С Т Р О В А Н О  1
За іл« Ф Й >0 ^ р .

ЇП 0 ':а Л ->  ' ~ » і /

В.А. Шикун
Директор ВП «Атомремонтсервіс»
ДП «НАЕК «Енергоатом»


