
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.

Прізвигце, ім’я та по батькові керівника державного підприємства «Національна атомна 
енергогенеруюча компанія «Енергоатом»: Павлишин Павло Яремович.
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел: +38 (044) 277-78-83,
факс: +38 (044) 277-78-83, e.mail: energoatom@atom.gov.ua.

Прізвигце, ім’я та по батькові керівника відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична 
станція» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія 
«Енергоатом»: Куроєдов Сергій Вікторович, 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 10.12.2019 р. з терміном дії до
01 .02.2021 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 підвиїценої небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвиїценої 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 22.03.2019 р. № 92-010-04-19-01031 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 з 29.04.2019 р. по 28.04.2020 р.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
сертифікаційний аудит в період з 29.10.2019 р. по 30.10.2019 р., TUV NORD CERT TOB 
«Інтернешнл Менеджмент Сервіс». Сертифікат на систему менеджменту 180 45001:2018 
«Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо 
застосування», реєстраційний номер сертифіката 44 126 16 32 0161-002, чинний до 
14.11.2022 р., звіт про аудит № 3599 1685.

Я, Куроєдов Сергій Вікторович, 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: експлуататтія сверлловин піл час 
розробки родовищ корисних копалин.

Кількість робочих місць по даному виду робіт: 74.
В тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  відсутні.

mailto:energoatom@atom.gov.ua
mailto:office@mpp.atom.gov.ua


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.

Кількість виробничих об’єктів: 9 одиниць.

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 функціонз^ання, перевіряння, аналізування з боку 
керівництва, постійне вдосконалення.

2. Управління охороною праці здійснюють:
Т.в.о. генерального директора ВП РАЕС Куроєдов Сергій Вікторович - забезпечення 
функціонування та загальне керівництво охороною праці в цілому у ВП РАЕС; 
головний інженер - перший заступник генерального директора ВП РАЕС Ковтонюк Павло 
Іванович -  забезпечення безпечних умов праці і безпеки технологічних процесів у ВП РАЕС; 
головний інспектор - керівник служби охорони праці ВП РАЕС Павлов Юрій 
Олександрович -  забезпечення формування і вдосконалення СУОП на атомній станції; 
начальник служби охорони праці ВП РАЕС Майданюк Сергій Юрійович -  планування, 
впровадження та організація функціонування СУОП;
начальники структурних підрозділів -  керівництво направленням діяльності з охорони праці 
в підлеглих підрозділах.

Т.в.о. генерального директора ВПРАЕС Куроєдов С. В., 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:

Куроєдов С. В. протокол від 24.07.2018 р. № 218-18; від 29.03.2019 р. № 70/1-19;
Ковтонюк П. І. протокол від 24.07.2018 р. № 218-18; від 14.03.2019 р. № 70-19.
Павлов Ю. О. протокол від 24.07.2018 р. № 218-18; від 14.03.2019 р. № 70-19.
Майданюк С. Ю. протокол від 24.07.2018 р. № 218-18; від 14.03.2019 р. № 70-19.

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

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 ВПРАЕС розроблено «Положення про проведення інструктажів для персоналу 
ВП «Рівненська АЕС» 082-6-П-СОП, яке затверджено генеральним директором ВП РАЕС 
30.05.2016 р. Це положення встановлює порядок проведення інструктажів з питань охорони праці, 
порядок розробки програм їх проведення під час прийому на роботу, у процесі трудової діяльності 
та під час професійного навчання персоналу ВП РАЕС.

Дане положення визначає порядок та періодичність проведення видів інструктажів:
вступного;
первинного;
повторного;
позапланового;
цільового.
Всі види інструктажів проводяться у формі співбесіди. При проведенні інструктажів 

допускається використання слайдів, відео та інших інформаційних матеріалів. Первинний, 
повторний, позаплановий та цільовий інструктажі закінчуються перевіркою знань у вигляді усного 
опитування осіб, яким проводився інструктаж. Інструктажі проводяться за програмами, що 
розроблені відповідно до вимог посадових, робочих інструкцій та інструкцій з охорони праці, з 
періодичністю, що встановлена положенням про проведення інструктажів.

4. Згідно з наказом генерального директора ВПРАЕС від 27.11.2017р. № 985 «Про 
впровадження/скасування нормативних документів» у ВП РАЕС впроваджені:

Положення про систему управління охороною праці у ДП «НАЕК «Енергоатом» 
ПЛ-С.0.26.165-17;
Методика ідентифікації небезпек, оцінювання та управління ризиками для життя та здоров’я 
працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» МТ-Д.0.26.660-17.

5. У ВП РАЕС розроблені та введені в дію:
«Положення про систему управління охороною праці ВП «Рівненська АЕС» 082-2-П-СОП, 
затверджено генеральним директором ВП РАЕС 19.03.2018 р.;
«Положення про службу охорони праці» 031-1-01-QA-04-082, затверджено генеральним 
директором ВП РАЕС 29.10.2015 р.;
«Положення про професійне навчання працівників ВП «Рівненська АЕС» 052-2-П-НТЦ, 
затверджено генеральним директором ВП РАЕС 06.06.2017 р.;
«Положення по складанню програм професійного навчання персоналу ВП «Рівненська АЕС» 
052-3-П-НТЦ, затверджено генеральним директором ВП РАЕС 06.02.2017 р.;
«Положення про порядок перевірки знань персоналу ВП «Рівненська АЕС» 052-4-П-НТЦ, 
затверджено генеральним директором ВП РАЕС 11.11.2019 р.;
«Положення про навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки працівників 
ВП «Рівненська АЕС» 052-18-П-НТЦ, затверджено генеральним директором ВПРАЕС 
25.07.2016 р.;
«Програма підготовки керівників і професіоналів ВП «Рівненська АЕС». Курс: Охорона 
праці» 052-60-ПП-НТЦ, затверджена ГІС ВП РАЕС 06.11.2018 р.;
«Програма підготовки. Базова підготовка керівників і резерву керівників основам управління 
052-22-ПП-НТЦ, затверджена генеральним директором ВП РАЕС 28.03.2017 р.;
«Програма підвищення кваліфікації персоналу ВП «Рівненська АЕС» з питань організації і 
безпечного виконання робіт за нарядно-допускною системою» 052-35-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 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 ВПРАЕС 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 24.12.2019р. № 1132 «Про проведення 
періодичних медичних оглядів працівників ВП РАЕС у 2020 році» визначено порядок та терміни 
проходження медичного огляду працівниками ВП РАЕС у 2020 році.

8. Згідно з наказом генерального директора ВПРАЕС від 13.07.2017р. № 2256-к «Про склад 
екзаменаційних комісій та порядок перевірки знань персоналу ВП РАЕС» створені екзаменаційні 
комісії для перевірки знань персоналу ВП РАЕС. Голова та члени комісії № 1 ВП РАЕС пройшли 
навчання і перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів з 
ОП в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці», м. Київ, протоколи від 
14.03.2019 р. № 70-19, від 29.03.2019 р. № 70/1-19, від 24.07.2018 р. № 218-18, від 25.05.2017 р. 
№ 147-17, від 07.06.2017 р. № 147/1-17.

9. У ВП РАЕС розроблені та введені в дію:
«Перелік нормативної документації ВП «Рівненська АЕС» 031-3-ПЕ-СЗЯ, затверджений ГІС 
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, затверджено 
генеральним директором ВП РАЕС 06.05.2016 р.

10. Інформація гцодо робіт з експлуатації свердловин під час розробки родовищ корисних 
копалин.

10.1. Експлуатацію свердловин під час розробки родовищ корисних копалин у ВП РАЕС виконує 
цех теплових та підземних комунікацій (ЦТПК):

№ свердловини Рік
буріння

Потужність 
водоносного 
горизонту, м

Дебіт
згідно

7-гр

Фактично установлений тип 
обладнання

Тип фільтра

Свердловина №4 1975 68 ПО ЕЦВ-8-40-90 перфорований
Свердловина №9 1975 79 20 ЕЦВ-8-16-80 перфорований
Свердловина №10 1981 93-Vibrs 70 45 Pedrollo 6 SR 44/12-PD (Q-45 

мЗ/год, H-100 м, N -18,5 кВт)
перфорований

Свердловина №11 1975 147 70 ЕЦВ-8-40-90 перфорований
Свердловина № 12 1982 61 55 ЕЦВ-8-16-80 перфорований
Свердловина №13 1982 95 45 ЭЦВ-8-40-120 перфорований
Свердловина №14 1981 80 72 ЭЦВ-10-65-125 перфорований
Свердловина №15 1986 69 20 ЕЦВ-8-25-70 У перфорований
Свердловина № 16 1986 60 зо ЭЦВ-8-16-140 перфорований

10.2. Наказом ГД ВПРАЕС від 02.08.2017 № 2516-к «Про склад екзаменаційних комісій та 
порядок перевірки знань персоналу ЦТПК» в ЦТПК створені екзаменаційні комісії для перевірки 
знань у керівників, робітників та службовців з питань ОП, РБ, ППБ, НПАОП, ПТЕ в обсязі, який 
встановлено посадовими та робочими інструкціями.



10.3. Члени екзаменаційних комісій ЦТПК пройшли перевірку знань в екзаменаційній комісії № 1 
ВП РАЕС;
№
п/п

П.І.Б. Посада Освіта
(що і коли закінчив, спеціальність, 

кваліфікація)

№ прот., 
дата пер. 

знань 3 ОП

Гр. 3 ел. 
безп.

1. Дегтяр Олег 
Андрійович

Начальник
ЦТПК

Повна вища. Київський політехнічний 
інститут в 1993. Атомні електростанції 
і установки, інженер-фізик- 
теплоенергетик

№477 від 
19.12.2019

V до та 
понад 
1000 В

2. Затірка Олег 
Зосимович

ЗН ЦТПК 
ТВЗ

Повна вища. Український інститут 
інженерів водного господарства в 1993. 
Гідромеліорація, інженер -  меліоратор

№138 від 
20.04.2017

II до 
1000 В

3. Васюха
Борис
Павлович

ЗН ЦТПК 3
електроза-
безпечення

Повна вища. Луцький державний 
технічний університет в 2006. 
Електротехнічні системи 
електроспоживання, інженер-електрик

№ 1 від 
09.01.2020

V до та 
понад 
1000 В

4. Реєнт
Володимир
Євгенійович

ЗН ЦТПКз 
реконструк
ції та 
ремонту

Повна вища. Севастопольський 
національний інститут ядерної енергії 
та промисловості в 2004. Хімічна 
технологія рідкісних розсіяних 
елементів та матеріалів на їх основі, 
інженер-радіохімік

№ 221 від 
07.06.2018

V до та 
понад 
1000 В

5. Барилюк
Сергій
Павлович

Начальник
дільниці
ЦТПК

Повна вища. Український інститут 
інженерів водного господарства в 1985. 
Гідротехнічне будівництво річкових 
споруд і гідроелектростанцій, інженер- 
гідротехнік

№35 від 
08.09.2018

II до 
1000 В

6 . Вакуліч
Олександр
Іванович

НЗ ЦТПК 
ТВЗ

Повна вища. Київський національний 
технічний університет «Київський 
політехнічний інститут» в 2009. Котли 
та реактори, інженер-енергетик

№10 від 
05.04.2019

II до 
1000 В

10.4. Посадові особи, які відповідають за безпечну експлуатацію свердловин під час розробки 
родовищ корисних копалин, проходять навчання згідно з;

«Програмою підготовки керівників і професіоналів ВП «Рівненська АЕС». Курс: Охорона 
праці» 052-60-ПП-НТЦ, затверджена ГІС ВП РАЕС 06.11.2018 р.;
«Програмою підготовки. Базова підготовка керівників і резерву керівників основам 
управління» 052-22-ПП-НТЦ, затверджена генеральним директором ВП РАЕС 28.03.2017 р.; 
«Програмою підвищення кваліфікації персоналу ВП «Рівненська АЕС» з питань організації і 
безпечного виконання робіт за нарядно-допускною системою» 052-35-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.



10.6. 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, гцо підтверджують їх кваліфікацію, спеціальність та можливість організовувати та 
виконувати роботи з експлуатації свердловин під час розробки родовищ корисних копалин.

10.7. Розроблені та затверджені інструкції з охорони праці;

№
п/п

Позначення інструкції Назва
інструкції

Дата
затвердж.

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

174-1-0-ЦТПК 15.06.2017

2. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт з 
бензомоторним інструментом

174-2-0-ЦТПК 13.08.2018

3. Інструкція 3  охорони праці для електромонтера з ремонту та 
обслуговування електроустаткування. Дільниця з ремонту 
електроустаткування об’єктів водовідведення, 
водопостачання, АСКРС

174-6-0- 
ЦТПК ЕЗ

10.05.2019

4. Інструкція 3 охорони праці для персоналу ЦТПК під час 
виконання земляних робіт

174-7-0-ЦТПК 21.09.2017

5. Інструкція 3 охорони праці при експлуатації верстатів по 
обробці металів

174-11-0-ЦТПК 08.09.2017

6. Інструкція 3 охорони праці при виконанні газонебезпечних 
робіт

174-15-0- 
ЦТПК ТВЗ

14.02.2020

7. Інструкція 3 охорони праці при виконанні робіт з 
електрофікованим та пневматичним інструментом

174-16-0-ЦТПК 22.01.2019

8. Інструкпія 3 охорони праці при виконанні робіт в колодязях, 
шурфах, траншеях, котлованах, камерах і колекторах та у 
замкнених просторах (ємностях, трубопроводах)

174-19-0-ЦТПК 15.03.2019

9. Інструкція 3 охорони праці для машиніста насосних установок 174-22-0- 
ЦТПК ТВЗ

21.05.2018

10. Інструкція 3 охорони праці слюсаря аварійно- 
відновлювальних робіт

174-26-0- 
ЦТПК ТВЗ

19.04.2018

10.8. Розроблені та затверджені інструкції з експлуатації, регламенти ЦТПК:

№
п/п

Позначення інструкції Назва
інструкції

Дата
затвердж.

1. Інструкція 3 експлуатації. Водозабірні споруди с. Острів. 
Система нормалної експлуатації. Блоки № 1,2, 3, 4

174-4-Е- 
ЦТПК ТВЗ

05.02.2019

2. Технологічний регламент з експлуатації водозабірних споруд 
с. Острів та мереж централізованого водопостачання. Блоки 
№ 1 , 2 ,  3,4

174-2-Р- 
ЦТПК ТВЗ

12.05.2015

3. Інструкція 3 експлуатації. Технічні засоби системи 
автоматизації насосної ІІ-го підйому водозабірних споруд 
с. Острів. Система нормальної експлуатації. Блок № 1 , 2

152-11-Е-ЦТАВ 
том 7

20.09.2019

10.9. Будівлі та споруди підрозділів, які експлуатують свердловини під час розробки родовищ 
корисних копалин, знаходяться в технічно справному стані. Згідно з наказами генерального 
директора ВП РАЕС про осінній (весняний) технічний огляд будівель та споруд створюються 
загальностанційні комісії, розпорядженнями начальників підрозділів призначаються цехові комісії 
для проведення загального технічного огляду, визначення загального технічного стану будівель та 
споруд, уточнення обсягів робіт з поточного і капітального ремонту.



10.10. Із врахуванням специфіки виробництва, вимог технологічних процесів, відповідно до 
галузевих норм та спільних рішень адміністрації та профспілкового комітету працівникам 
ВП РАЕС видається безоплатно спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби 
індивідуального захисту. Згідно з Колективним договором ВП РАЕС на заходи та засоби з 
охорони праці виділяється не менше 6% від фонду оплати праці.
10.11. Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, проходять періодичні медичні 
огляди та за їх результатами допускаються до виконання цих робіт (накази генерального 
директора ВПРАЕС 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».

С. В. Куроєдов
(ініціали та прізвище)

Декл^ 
Органі Держпраці_

єстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
_________ _ .2020  р. № ____________ __
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