
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

33017, м. Рівне, Рівне-17
місцезнаходження, 

код ЄДРПОУ 05607824; 
код згідно з ЄДРПОУ,

Голова Правління Заблуда Михайло Васильович
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(362) 612044, (362) 618090, rvazot@azot.rv.ua
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти
33017, м. Рівне, Рівне-17

місце виконання робіт підвищеної небезпеки
та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
договір N! 34.0000078 від 29.03.2017 р. З ПрАТ «Страхова компанія «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА»

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився 
(дата проведення аудиту)

Я, Заблуда Михайло Васильович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

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 та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

- технологічні транспортні засоби, а саме:
•автонавантажувач моделі ДВ-1786.33.20, ідент. № 0046, 1991 р.в., Болгарія;
•трактор колісний моделі Т-16, ідент. № 132322, 1985 р.в., СРСР;
•трактор колісний моделі Т-40А, ідент. № 2804954, 1991 р.в., СРСР;
•причіп одновісний моделі 1-Р-5, ідент. № 452386, 1980 р.в., СРСР;
•причіп тракторний моделі 2ПТС-4, ідент. № 930, 1981 р.в., СРСР;
• електронавантажувач моделі TOYOTA 7FBH10, ідент. № 7FB18-52652, 2011 р.в., Японія; 
•автонавантажувач моделі TOYOTA 62-8FD20FV3000, ідент. № 15211, 2008 р.в., Японія;
•автонавантажувач моделі TOYOTA 62-8FD20FV3000, ідент. № 15352, 2008 р.в., Японія;
•автонавантажувач моделі 4084М, ідент. № 9923, 1990 р.в., СРСР;
•автонавантажувач моделі 4014М, ідент. № 52647, 1987 р.в., СРСР;
•автонавантажувач моделі 40814, ідент. № 539897, 1991 р.в., Україна;
•автонавантажувач моделі ДВ-1792.33, ідент. № 440202, 1999 р.в., Болгарія;
•автонавантажувач моделі ДВ-1792.ЗО.323S, ідент. № 21104083D2, 2011 р.в., Болгарія; 
•автонавантажувач моделі ДВ-1792.33, ідент. № 17920620, 1997 р.в., Болгарія;
•причіп тракторний моделі 2ПТС-4, ідент. № 13784, 1982 р.в., СРСР;
•трактор колісний моделі Т-40, ідент. № 347204, 1986 р.в., СРСР;
•електровізок моделі ЕП-006.2, ідент. № 865243, 1981 р.в., Болгарія;
•трактор колісний моделі Т-40М, ідент. № 339228, 1988 р.в., СРСР;
•трактор колісний моделі Т-40М, ідент. № 2588, 1975 р.в., СРСР;
•причіп тракторний моделі 2ПТС-4, ідент. № 2137, 1988 р.в., СРСР;
•причіп тракторний моделі 2ПТС-4, ідент. № 18878, 1988 р.в., СРСР;
•електровізок моделі ЕП-301.2, ідент. № 455467, 1997 р.в., Болгарія;
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причіп тракторний моделі 2ПТС-4, ідент. № 645, 1970 р.в., СРСР; 
трактор колісний моделі Т-40М, ідент. № 339926, 1986 р.в., СРСР; 
електронавантажувач моделі ЕВ-717.32.72, ідент. № 12348, 1995 р.в., Болгарія; 
електровізок моделі ЕС-301.2, ідент. № 592370413, 1992 р.в., Росія; 
електронавантажувач моделі ЇЇІЗЗАН ^ІМІЬІбС (ТХ4-16) , ідент. № ^1М1Е720774, 2012 
р.в., Іспанія;
електронавантажувач моделі Ш в в Д И  ^ІІЇІІіІбО (ТХ4-16) , ідент. № теіИ1Е720773, 2012 
р.в., Іспанія;
автонавантажувач моделі ИІЗвАК 'УіС1Р4А50У (ЄХ50) , ідент. № >ГС1Е4Е000473, 2013 р.в. , 
Японія;
автонавантажувач моделі ИІЗБАМ ,№С1Е4А50ї (ЄХ50), ідент. № УК31Е4Е000472, 2013 р.в., 
Японія;
електронавантажувач моделі ЕВ-687.28.11, ідент. № 1001, 1989 р.в., Болгарія; 
трактор колісний моделі Т-40М, ідент. № 0072, 1989 р.в., СРСР; 
причіп тракторний моделі ПСЕ-Ф12,5, ідент. № 615583, 1989 р.в., СРСР; 
трактор колісний моделі Т-25, ідент. № 460047, 1977 р.в., СРСР; 
причіп одновісний моделі 1-П-2, ідент. № 425687, 1984 р.в., СРСР; 
трактор колісний моделі Т-40М, ідент. № 2258545, 1984 р.в., СРСР; 
трактор колісний моделі Т-40М, ідент. № 339888, 1989 р.в., СРСР; 
причіп тракторний моделі 2ПТС-4, ідент. № 608908, 1980 р.в., СРСР; 
електронавантажувач моделі ЕП-103К, ідент. № 088056445, 1988 р.в., СРСР; 
трактор колісний моделі Т-40М, ідент. № 332566, 1989 р.в., СРСР; 
трактор колісний моделі ЛТЗ-60, ідент. № 1323841, 1996 р.в., Росія; 
трактор колісний моделі ЛТЗ-55А, ідент. № 005181, 1993 р.в., Росія; 
трактор причіпний моделі 1ПТС-2, ідент. № 389411, 1994 р.в., Україна; 
електровізок моделі ЕП-011.2, ідент. № 53135, 1985 р.в., Болгарія; 
екскаватор одноковшовий моделі ЕО-2621 В-3, ідент. № 55347, 1989 р.в., СРСР; 
екскаватор одноковшовий моделі ДН-112, ідент. № 4809, 1989 р.в., Чехія; 
моторолер вантажний моделі Муравей-2, ідент. № А25527, 1988 р.в., СРСР; 
моторолер вантажний моделі Дніпро МТ-12, ідент. № 908998, 1996 р.в., Україна; 
трактор колісний моделі Т-40М, ідент. № 070696, 1981 р.в., СРСР; 
трактор колісний моделі Т-150К, ідент. № 18-05575, 1989 р.в., СРСР; 
трактор колісний моделі Т-40М, ідент. № 321230, 1987 р.в., СРСР; 
трактор колісний моделі Т-40А, ідент. № 561820, 1991 р.в., СРСР; 
трактор колісний моделі Т-40М, ідент. № 18-05571, 1987 р.в., СРСР; 
трактор колісний моделі Т-150К, ідент. № 18-05573, 1983 р.в., СРСР; 
причіп тракторний моделі 1ПТС-9, ідент. № 701338, 1992 р.в., Україна; 
причіп тракторний моделі ПСЕ-Ф-12,5, ідент. № 615604, 1989 р.в., СРСР; 
причіп тракторний моделі 2ПТС-4, ідент. № 91829, 1986 р.в., СРСР; 
причіп тракторний моделі ЗПТС-12Б, ідент. № 615648, 1989 р.в., СРСР; 
причіп тракторний моделі 1ПТС-1, ідент. № 00393, 1992 р.в., Україна; 
причіп тракторний моделі 1-П-2, ідент. № 748, 1987 р.в., СРСР; 
причіп тракторний моделі 2ПТС-4, ідент. № 810647, 1985 р.в., СРСР; 
причіп тракторний моделі ПТФ-2, ідент. № 0049, 1995 р.в., Україна 
трактор колісний моделі МТЗ-80Л, ідент. № 424914, 1985 р.в., СРСР; 
трактор колісний моделі Т-25, ідент. № 458413, 1987 р.в., СРСР; 
автонавантажувач моделі ДВ-1661, ідент. № 960035, 1996 р.в., Болгарія; 
автонавантажувач моделі ДВ-1792.28.38, ідент. № 9810275, 1998 р.в., Болгарія; 
автонавантажувач моделі ДВ-1792.33, ідент. № 802874, 2001 р.в., Болгарія;
автонавантажувач моделі ДВ-1792.33, ідент. № 1770101, 1998 р.в., Болгарія;
автонавантажувач моделі ДВ-1792.33, ідент. № 00442, 2001 р.в., Болгарія;
автонавантажувач моделі ДВ-1788.33, ідент. № 9010245, 1997 р.в., Болгарія;
автонавантажувач моделі ДВ-17 92.33.20, ідент. № 202451, 1987 р.в., Болгарія; 
автонавантажувач моделі ДВ-1792, ідент. № 9680005, 1996 р.в., Болгарія; 
автонавантажувач моделі ДВ-17 92.28.39, ідент. № 9810012, 1998 р.в., Болгарія; 
автонавантажувач моделі ДВ-1661, ідент. № 960034, 1996 р.в., Болгарія; 
автонавантажувач моделі УНЦ-080, ідент. № 8195, 1996 р.в., Болгарія; 
трактор колісний моделі Т-40М, ідент. № 367114, 1991 р.в., СРСР;



•причіп тракторний моделі 2ПТС-4, ідент. № 344157, 1991 р.в., СРСР;
•трактор гусеничний моделі Т-170, ідент. № 286326, 1989 р.в., СРСР;
• трактор гусеничний моделі Т-170, ідент. № 28275, 1989 р.в., СРСР;
•екскаватор гідравлічний моделі РН-112, ідент. № 4567, 1991 р.в., СРСР;
•екскаватор одноковшевий моделі ЕО-2621ВЗ, ідент. № 751115, 1992 р.в., Україна;
•кран на гусеничному ходу моделі РДК-252, ідент. № 6738, 1980 р.в., СРСР;
•кран на гусеничному ходу моделі КС-8165, ідент. № 191, 1988 р.в., СРСР;
•кран самохідний спеціальний моделі NK-750 YS-4, ідент. № 513F40I, 1986 р.в.,

Японія;
•кран самохідний спеціальний моделі LTM-1050, ідент. № 7702, 1988 р.в., Німеччина; 
•коток шляховий самохідний моделі ДУ-50, ідент. № 1-07, 2007 р.в., Україна; 
•автогрейдер колісний моделі ГС-14.02, ідент. № 130319, 2013 р.в., Росія;
•автогрейдер колісний моделі ГС-14.02, ідент. № 130220, 2013 р.в., Росія;
•автогрейдер моделі ДЗ-99А, ідент. № 832736, 1983 р.в., СРСР;
•автогрейдер моделі ДЗ-99А, ідент. № 0043, 1983 р.в., СРСР;
•автонавантажувач моделі 40814М, ідент. № 38792, 1993 р.в., Україна;
•навантажувач гідравлічний моделі L-34, ідент. № 17484, 1990 р.в., Польща;

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються, та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 
кількість робочих місць: 3000, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 70
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

кількість будівель і споруд (приміщень), 
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 20 

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості

Голова Правління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» Заблуда М.В. пройшов перевірку знань Законодавчих 
актів 3 охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс ОП) : комісією Управління Держпраці у
Рівненській області створеній Згідно наказу № 65 від 15.05.2017 р. (копія витягу з
протоколу № 455-17 від 22.12.2017 р.).

Наказом № 394 від 23.06.2017 р. створено комісію З перевірки знань з питань охорони 
праці у працівників підприємства. Голова комісії - заступник Голови Правління - головний 
інженер Коваленко В.Г. та члени комісії: директор департаменту з охорони праці Бакун В.О., 
заступник головного інженера з виробництва Потапчук М.М. , начальник виробничого відділу 
Джигар В .О ., головний механік Киричук Б .Б ., головний електрик Довгун P.P., головний
приладист Вороняк Т.О., директор З капітального будівництва - головний будівельник 
Демський О.В., командир ВГРЗ Бура О.Я., начальник навчального центру Гандзюк Є. О. пройшли 
перевірку Знань Законодавчих актів З охорони праці, гігієни праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс ОП): комісією
Управління Держпраці у Рівненській області створеній Згідно наказу № 65 від 15.05.2017 р. 
(копії витягів з протоколів № 455-17 від 22.12.2017 p., № 382-17 від 06.10.2017 р.) ,
комісією Держпраці створеній згідно наказу № 113 від 09.10.2015 р. (копія витягу з
протоколу № 52-17 від 17.02.2017 p.).

Наказом № 184 від 02.03.2017 р. призначено відповідальними За справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства підприємства - головного енергетика Довгуна P.P., у разі 
його відсутності - заступника головного електрика Жакуна В.А., які пройшли перевірку 
Знань Законодавства з охорони праці, НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування 
електроустановок», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» 
постійно-діючою комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» За участю представників інспекції 
Держенергонагляду у Рівненській області, Управління Держпраці у Рівненській області (копія 
виписки від 28.10.2016 р.) після проходження навчання у ПрАТ «РІВНЕАЗОТ».

Розпорядженнями по ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» призначені відповідальні:
•№ 22 від 16.03.2018 р. За дотримання безпеки під час налагодження, ремонту, технічного 
обслуговування технологічних транспортних Засобів по цеху складського господарства - 
електромеханіка Пилиповича С.Д. (IV група З електробезпеки, до 1000 В) , який пройшов 
навчання і перевірку знань Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 
і професійного Захворювання, що призвели до втрати працездатності», «Кодекс цивільного



Захисту України», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті» постійно-діючою комісією (копія протоколу № 47 від
22.12.2016 р.) та навчання і перевірку Знань НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної
безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» постійно- 
діючою комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (копія посвідчення № 110/16 від 15.12.2017 р.);

• № 45 від 02.02.2017 р. За дотримання безпеки під час налагодження, ремонту, технічного 
обслуговування технологічних транспортних засобів, за справний стан технологічних 
транспортних Засобів по БОПАТ - старшого майстра Гордійчука О.С. (III група З 
електробезпеки, до 1000 В) , який пройшов навчання і перевірку знань Законів України 
«Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що призвели до втрати 
працездатності», «Кодекс цивільного захисту України», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті» постійно-діючою комісією (копія протоколу № 
7 від 23.02.2017 р.) та навчання і перевірку знань НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної 
безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» постійно- 
діючою комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (копія виписки від 27.04.2017 р. з журналу реєстрації 
протоколів перевірки знань З електробезпеки);

•№ 82 від 05.01.2018 р. за дотримання безпеки під час налагодження, ремонту, технічного 
обслуговування технологічних транспортних засобів, за справний стан технологічних 
транспортних Засобів по ХПВ - механіка Круглова І. О. (II група 3 електробезпеки, до 
1000 В) , який пройшов навчання і перевірку знань Законів України «Про охорону праці», 
«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві і професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності», «Кодекс 
цивільного Захисту України», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті» постійно-діючою комісією (копія протоколу № 1 від 04.01.2018 
р.) та навчання і перевірку знань НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в
Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» постійно- 
діючою комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (копія виписки від 22.01.2018 р. з журналу реєстрації 
протоколів перевірки Знань З електробезпеки);

•№ 130 від 21.11.2017 р. за дотримання безпеки під час налагодження, ремонту, технічного 
обслуговування технологічних транспортних засобів по КЦ - механіка Семенюка М.І. (II 
група 3 електробезпеки, до 1000 В) , який пройшов навчання і перевірку знань Законів 
України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що призвели до втрати 
працездатності», «Кодекс цивільного захисту України», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила
охорони праці під час роботи З інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті» постійно-діючою комісією (копія протоколу № 
29 від 17.08.2017 р.) та навчання і перевірку Знань НАПБ А.01.001-2014 «Правила
пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» постійно-діючою комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (копія виписки від 06.10.2017 р. 
З журналу реєстрації протоколів перевірки Знань З електробезпеки);

•№ 129 від 21.11.2017 р. за справний стан технологічних транспортних засобів по КЦ - 
механіка Семенюка М.І., який пройшов навчання і перевірку знань Законів України «Про 
охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві і професійного Захворювання, що призвели до втрати 
працездатності», «Кодекс цивільного захисту України», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті» постійно-діючою комісією (копія протоколу № 
29 від 17.08.2017 р.) та навчання і перевірку знань НАПБ А.01.001-2014 «Правила
пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» постійно-діючою комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (копія виписки від 06.10.2017 р. 
З журналу реєстрації протоколів перевірки знань З електробезпеки);

•№ 23 від 02.01.2018 р. за дотримання безпеки під час налагодження, ремонту, технічного 
обслуговування технологічних транспортних засобів по ЦРЕО - механіка Жмаєва А. В. (II 
група з електробезпеки, до 1000 В) , на час його відсутності - енергетика цеху Медведя 
М.С. (V група 3 електробезпеки, до та понад 1000 В), який пройшов навчання і перевірку 
Знань Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне



страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що 
призвели до втрати працездатності», «Кодекс цивільного захисту України», НПАОП 0.00-
1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи З інструментом та пристроями», НПАОП 
0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» постійно-діючою 
комісією (копії протоколів № 26 від 27.11.2017 p., № 28 від 10.08.2017 р.) та навчання 
і перевірку знань НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1- 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів» постійно-діючою комісією ПрАТ 
«РІВНЕАЗОТ» (копії виписок від 02.08.2017 p., 19.10.2017 р. З журналу реєстрації
протоколів перевірки знань З електробезпеки);

• № 26 від 02.01.2018 р. за справний стан технологічних транспортних засобів по ЦРЕО - 
механіка Жмаєва А.В., на час його відсутності - енергетика цеху Медведя М.С., який 
пройшов навчання і перевірку Знань Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 
і професійного Захворювання, що призвели до втрати працездатності», «Кодекс ц и в і л ь н о г о 
Захисту України», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті» постійно-діючою комісією (копії протоколів № 2 6 від
27.11.2017 p., № 28 від 10.08.2017 р.) та навчання і перевірку знань НАПБ А.01.001-2014 
«Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» постійно-діючою комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (копія виписки 
від 02.08.2017 р. з журналу реєстрації протоколів перевірки знань з електробезпеки);

•№ 20 від 18.01.2018 р. за дотримання безпеки під час налагодження, ремонту, технічного 
обслуговування технологічних транспортних засобів, за справний стан технологічних 
транспортних Засобів по цеху НіОПСвод - механіка Шурина І.П. (II група з 
електробезпеки, до 1000 В), на час його відсутності - майстра З ремонту технологічного 
устаткування Верцеху A.M. (II група з електробезпеки, до 1000 В ) , який пройшов навчання 
і перевірку Знань Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного 
захворювання, що призвели до втрати працездатності», «Кодекс ц и в і л ь н о г о захисту 
України», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» 
постійно-діючою комісією (копії протоколів № 32 від 14.09.2017 p., № 42 від 23.11.2017 
р.) та навчання і перевірку знань НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» постійно- 
діючою комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (копія виписки від 08.12.2017 р. З журналу реєстрації 
протоколів перевірки знань з електробезпеки);

•№ 23 від 29.03.2018 р. за дотримання безпеки під час налагодження, ремонту, технічного 
обслуговування технологічних транспортних Засобів по АТЦ - начальника ремонтних 
майстерень Маховського А.С. (II група з електробезпеки, до 1000 В) , який пройшов 
навчання і перевірку знань Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 
і професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності», «Кодекс цивільного 
Захисту України», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті» постійно-діючою комісією (копія протоколу № 24 від
07.07.2016 р.) та навчання і перевірку Знань НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної
безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» постійно- 
діючою комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (копія виписки від 22.09.2017 р. з журналу реєстрації 
протоколів перевірки знань з електробезпеки);

•№ 24 від 29.03.2018 р. за справний стан технологічних транспортних засобів по АТЦ - 
начальника колони машин та механізмів Левчука Д.Г. (II група З електробезпеки, до 1000 
В) , який пройшов навчання і перевірку Знань Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 
і професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності», «Кодекс цивільного 
захисту України», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи З 
інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті» постійно-діючою комісією (копія протоколу № 25 від
16.07.2015 р.) та навчання і перевірку знань НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної
безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» постійно-
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діючою комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (копія виписки від 22.09.2017 р. З журналу реєстрації 
протоколів перевірки знань з електробезпеки);

• № 24 від 16.03.2018 р. за дотримання безпеки під час налагодження, ремонту, технічного
обслуговування технологічних транспортних засобів, за справний стан технологічних 
транспортних засобів по ремонтному виробництву — механіка виробництва Ємця А. О. (II 
група З електробезпеки, до 1000 В), енергетика виробництва Олійника О.Д. (IV група з 
електробезпеки, до і понад 1000 В) , який пройшов навчання і перевірку Знань Законів 
України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що призвели до втрати 
працездатності», «Кодекс цивільного захисту України», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи З інструментом та пристроями»,, НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті» постійно-діючою комісією (копи протоколів 
№ 31 від 01.09.2016 р., № 20 від 02.06.2016 р.) та навчання і перевірку знань НАПБ
А. 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» постійно-діючою комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (копії виписок 
від 08.09.2017 р. , 21.11.2017 р. з журналу реєстрації протоколів перевірки знань з
електробезпеки);

• № 97 від 29.11.2017 р. за дотримання безпеки під час налагодження, ремонту, технічного
обслуговування технологічних транспортних засобів, за справний стан технологічних 
транспортних Засобів по цеху АС — механіка Скидана 0.0. (II група З електробезпеки, до 
1000 В), який пройшов навчання і перевірку знань Законів України «Про охорону праці», 
«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві і професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності», «Кодекс 
цивільного захисту України», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті» постійно-діючою комісією (копія протоколу № 25 від
20.07.2017 р.) та навчання і перевірку Знань НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної
безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» постійно- 
діючою комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (копія виписки від 01.12.2017 р. з журналу реєстрації 
протоколів перевірки Знань З електробезпеки);

•№ 96 від 29.11.2017 р.:
За дотримання безпеки під час налагодження, ремонту, технічного обслуговування 

технологічних транспортних Засобів по цеху НАК - майстра з ремонту електроустаткування 
Мариніна П.П. (V група З електробезпеки, до і понад 1000 В), який пройшов навчання і 
перевірку знань Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного
захворювання, що призвели до втрати працездатності», «Кодекс цивільного захисту
України», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи З інструментом та 
пристроями», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» 
постійно-діючою комісією (копія протоколу № 25 від 20.07.2017 р.) та навчання і
перевірку Знань НАПБ А. 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21- 
98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» постійно-діючою комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (копія 
виписки від 14.07.2017 р. З журналу реєстрації протоколів перевірки знань з 
електробезпеки) ;

- За справний стан технологічних транспортних засобів по цеху НАК - енергетика цеху 
Колибабу С.Д. (V група з електробезпеки, до і понад 1000 В) , який пройшов навчання і 
перевірку знань Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного
Захворювання, що призвели до втрати працездатності», «Кодекс цивільного захисту
України», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» 
постійно-діючою комісією (копія протоколу № 6 від 16.02.2017 р.) та навчання і
перевірку знань НАПБ А. 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.гі
де «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» постійно-діючою комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (копія 
виписки від 19.04.2017 р. з журналу реєстрації протоколів перевірки знань з 
електробезпеки);

• № 182 від 18.03.2013 р.:
За дотримання безпеки під час налагодження, ремонту, технічного обслуговування

технологічних транспортних засобів по цеху НАК - начальника дільниці механізації
Капшука О.В., який пройшов навчання і перевірку Знань Законів України «Про охорону
праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку



на виробництві і професійного Захворювання, що призвели до втрати працездатності», 
«Кодекс цивільного Захисту України», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи 3 інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті» постійно-діючою комісією (копія протоколу № 39 від
27.10.2016 р.);

- За справний стан технологічних транспортних Засобів по УРМР - майстра з ремонту
механізмів дільниці механізації Позняка В.М. (II група з електробезпеки, до 1000 В) , 
який пройшов навчання і перевірку знань Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві і професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності», 
«Кодекс цивільного захисту України», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи 3 інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті» постійно-діючою комісією (копія протоколу № 19 від
26.05.2016 р.) та навчання і перевірку знань НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної 
безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» постійно-діючою комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (копія посвідчення № 24/09 від
25.01.2018 р.);

•№ 224а від 29.11.2017 р. За справний стан технологічних транспортних Засобів по цеху 
ВІК - начальника РМД цеху ВІК Баскова С.Б., який пройшов навчання і перевірку Знань 
Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що 
призвели до втрати працездатності», «Кодекс цивільного захисту України», НПАОП 0.00-
1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи З інструментом та пристроями», НПАОП 
0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» постійно-діючою 
комісією (копія протоколу № 38 від 26.10.2017 р.);

• № 75 від 03.01.2018 р. За справний стан технологічних транспортних засобів по цеху СМД
- механіка Малиновського С.В. (II група з електробезпеки, до 1000 В) , який пройшов
навчання і перевірку знань Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 
і професійного Захворювання, що призвели до втрати працездатності», «Кодекс цивільного 
захисту України», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті» постійно-діючою комісією (копія протоколу № 43 від
26.11.2015 р.) та навчання і перевірку Знань НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної
безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» постійно- 
діючою комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (копія виписки від 02.02.2018 р. з журналу реєстрації 
протоколів перевірки знань з електробезпеки);

•№ 86 від 28.02.2018 р. За дотримання безпеки під час налагодження, ремонту, технічного 
обслуговування технологічних транспортних Засобів, За справний стан технологічних 
транспортних Засобів по цеху А-1 - механіка Петровича М.В. (II група З електробезпеки, 
до 1000 В) , який пройшов навчання і перевірку знань Законів України «Про охорону 
праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 
на виробництві і професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності», 
«Кодекс цивільного захисту України», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті» постійно-діючою комісією (копія протоколу № 7 від 08.02.2018 
р.) та навчання і перевірку знань НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» постійно- 
діючою комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (копія посвідчення № 536/14 від 30.03.2018 р.).

Робітники, які зайняті в експлуатації технологічних транспортних засобів, мають 
відповідну кваліфікацію і пройшли перевірку знань відповідних нормативно-правових актів З 
охорони праці:

— посвідчення Ш № 358640 від 27.05.1982 р. Яремчука О. І. про отримання ним права
працювати на двох марках тракторів З колісним і гусеничним ходовим апаратом, машинах, що 
поєднуються 3 цими тракторами, водити транспортні трактори, виданого Управлінням 
сільського господарства Корецького району Рівненської області;

— протокол № 61 від 20.07.2017 р. засідання постійно-діючої комісії З перевірки знань з 
питань охорони праці, перевірено Знання НПАОП 0.00-1.71-13«Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.62-12«Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті», інструкції з охорони праці № 415-Тр для трактористу, № 05-34- 
ОП для слюсаря-ремонтника при технічному обслуговуванні, налагодженні, ремонті 
технологічних транспортних Засобів у слюсаря-ремонтника (тракториста за сумісництвом)



Яремчука О.І., виданого постійно-діючою комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ»;
— протокол № 94 від 31.07.2017 р. засідання постійно-діючої комісії З перевірки знань з

електробезпеки, перевірено знання Законодавства З охорони праці, НАПБ А.01.001-2014 
«Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила улаштування електроустановок», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила
експлуатації електрозахисних засобів» у слюсаря-ремонтника (тракториста за сумісництвом) 
Яремчука О.І. (II група З електробезпеки), виданого постійно-діючою комісією ПрАТ 
«РІВНЕАЗОТ»;

— посвідчення № 93-10 від 11.02.2010 р . Золотаря A.A. про отримання ним кваліфікації 
водія навантажувача IV розряду, виданого НКК «Рівнеагробуд»;

— протокол № 70 від 17.10.2017 р. засідання постійно-діючої комісії З перевірки знань з
питань охорони праці, перевірено знання НПАОП 0.00-1.71-13«Правила охорони праці під час
роботи 3 інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.62-12«Правила охорони праці на
автомобільному транспорті», інструкції З охорони праці № 433-Тр для водія
автонавантажувача, № ОБ-34-ОП для слюсаря-ремонтника при технічному обслуговуванні, 
налагодженні, ремонті технологічних транспортних засобів у слюсаря з ремонту
перевантажувальних машин (машиніста автонавантажувача за сумісництвом) Золотаря A.A., 
виданого постійно-діючою комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ»;

— свідоцтво № 315 від 25.05.2012 р. Семенчука Ю.М. про отримання ним кваліфікації водія 
навантажувача IV розряду, виданого ДП НКК «Рівнебуд»;

— протокол № 41 від 25.07.2017 р. засідання постійно-діючої комісії з перевірки знань з
питань охорони праці, перевірено знання НПАОП 0.00-1.71-13«Правила охорони праці під час
роботи 3 інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.62-12«Правила охорони праці на
автомобільному транспорті», інструкції З охорони праці № 433-Тр для водія
автонавантажувача у машиніста автонавантажувача Семенчука Ю.М. , виданого постійно-діючою 
комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ»;

— протокол № 92 від 25.07.2017 р. засідання постійно-діючої комісії з перевірки знань з
електробезпеки, перевірено знання Законодавства з охорони праці, НАПБ А.01.001-2014
«Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила улаштування електроустановок», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила
експлуатації електрозахисних засобів» у машиніста автонавантажувача Семенчука Ю.М. (II 
група 3 електробезпеки), виданого постійно-діючою комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ»;

— свідоцтво № 314 від 25.05.2012 р. Мельника Е.А. про отримання ним кваліфікації водія 
навантажувача IV розряду, виданого ДП НКК «Рівнебуд»;

— протокол № 51 від 18.08.2017 р. засідання постійно-діючої комісії З перевірки знань з
питань охорони праці, перевірено знання НПАОП 0.00-1.71-13«Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.62-12«Правила охорони праці на
автомобільному транспорті», інструкції З охорони праці № 433-Тр для водія
автонавантажувача у машиніста автонавантажувача Мельника Е.А., виданого постійно-діючою 
комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ»;

— посвідчення АГ № 288528 від 28.04.1991 р. Чабана І.Д. про отримання ним права
керування тракторами колісними класу до 14 кН (1,4 тс) , тракторами гусеничними, виданого 
Інспекцією Держтехнагляду Рівненського району Рівненської області УРСР;

— протокол № 2 від 13.10.2017 р. засідання постійно-діючої комісії з перевірки знань з
питань охорони праці, перевірено Знання НПАОП 0.00-1.71-13«Правила охорони праці під час 
роботи 3 інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.62-12«Правила охорони праці на
автомобільному транспорті», інструкції З охорони праці № 28-13-ОП для слюсаря-ремонтника 
цеху ХПВ при технічному обслуговуванні, налагодженні, ремонті технологічних транспортних 
Засобів у слюсаря-ремонтника Чабана І.Д., виданого постійно-діючою комісією ПрАТ 
«РІВНЕАЗОТ» ;

— протокол № 07 від 10.11.2017 р. Засідання постійно-діючої комісії З перевірки знань З
питань охорони праці, перевірено Знання НПАОП 0.00-1.71-13«Правила охорони праці під час 
роботи 3 інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.62-12«Правила охорони праці на
автомобільному транспорті», інструкції з охорони праці № 415-Тр для трактористу у
тракториста за сумісництвом Чабана І.Д. , виданого постійно-діючою комісією ПрАТ 
«РІВНЕАЗОТ»;

— витяг 3 журналу реєстрації протоколів від 02.02.2018 р. Засідання постійно-діючої
комісії 3 перевірки Знань 3 електробезпеки, перевірено знання Законодавства з охорони
праці, НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної



експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок», НПАОП
40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» у тракториста за сумісництвом
Чабана І.Д. (II група З електробезпеки), виданого постійно-діючою комісією ПрАТ
«РІВНЕАЗОТ»;

— посвідчення АБ № 135653 від 15.01.2007 р. Боковця В. В. про отримання ним права 
керування тракторами колісними класу до та понад 20 кН включно і гусеничними класу до та 
понад ЗО кН включно, виданого Інспекцією Держтехнагляду Рівненського району Рівненської 
області УРСР;

— диплом Д № 161822 від 22.06.1987 р. Боковця В.В. про отримання ним професії
механізатора тваринницьких ферм (З вмінням виконувати роботи електромонтера по ремонту 
електрообладнання), виданого Клеванським СПТУ № 23;

— протокол № 85 від 02.11.2017 р. засідання постійно-діючої комісії з перевірки знань з
питань охорони праці, перевірено Знання НПАОП 0.00-1.71-13«Правила охорони праці під час 
роботи 3 інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.62-12«Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті», інструкції з охорони праці № 081-24-ОП для машиніста
екскаватора ЕО-2621 цеху ВІК у машиніста екскаватору Боковця В.В., виданого постійно- 
діючою комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ»;

— витяг 3 журналу реєстрації протоколів від 22.12.2017 р. Засідання постійно-діючої 
комісії 3 перевірки Знань З електробезпеки, перевірено знання Законодавства з охорони 
праці, НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок», НПАОП
40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» у машиніста екскаватору
Боковця В. В. (II група 3 електробезпеки) , виданого постійно-діючою комісією ПрАТ
«РІВНЕАЗОТ»;

— посвідчення АК № 623814 від 07.06.1999 р. Амосова А.В. про отримання ним права
керування тракторами колісними класу до та понад 20 кН включно і гусеничними класу до та 
понад ЗО кН включно, виданого Інспекцією Держтехнагляду Рівненського району Рівненської 
області України;

— свідоцтво АБ № 305041 від 16.12.1985 р. Денисевича О.П. про отримання ним права
керування тракторами З колісним і гусеничним ходовим апаратом, машинами, що агрегатуються 
З цими тракторами, комбайном, транспортними тракторами, виданого інспекцією 
Держсільтехнагляд Рівенської області;

— протокол № 17 від 08.09.2017 р. засідання постійно-діючої комісії з перевірки знань з
питань охорони праці, перевірено Знання НПАОП 0.00-1.71-13«Правила охорони праці під час 
роботи 3 інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.62-12«Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті», інструкції З охорони праці № 07-76-ОП для машиніста
автогрейдера, інструкції з охорони праці № 07-75-ОП для машиніста бульдозера Т-170 АЦ у 
машиніста автогрейдера (катка) Амосова А.О., машиніста бульдозера Денисевича О.П., 
виданого постійно-діючою комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ»;

— витяг 3 журналу реєстрації протоколів від 30.11.2017 р. засідання постійно-діючої 
комісії 3 перевірки Знань З електробезпеки, перевірено знання Законодавства з охорони 
праці, НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок», НПАОП
40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних Засобів» у машиніста автогрейдера 
(катка) Амосова А. О. (II група З електробезпеки) , виданого постійно-діючою комісією ПрАТ 
«РІВНЕАЗОТ»;

— посвідчення АА № 226855 від 09.09.1997 р. Пінчука Ю.О. про отримання ним права
керування тракторами колісними класу до та понад 20 кН включно і гусеничними класу до та 
понад ЗО кН включно, самохідними меліоративними та дорожньобудівними машинами, в т.ч. 
екскаваторами З ковшом місткістю до 0,65 куб.м включно, виданого Інспекцією Держтехнагляду 
Рівненського району Рівненської області України;

— протокол № 23 від 09.11.2017 р. засідання постійно-діючої комісії З перевірки знань з
питань охорони праці, перевірено знання НПАОП 0.00-1.71-13«Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.62-12«Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті», інструкцій з охорони праці № 07-7 6-ОП для машиніста
автогрейдера, № 081-24-ОП для машиніста екскаватора ЕО-2621 цеху ВІК у машиніста
автогрейдера (катка), машиніста екскаватора ЕО 2621 Пінчука Ю.О., виданого постійно-діючою 
комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ»;

— витяг з журналу реєстрації протоколів від 05.09.2017 р. засідання постійно-діючої 
комісії 3 перевірки знань з електробезпеки, перевірено знання Законодавства з охорони 
праці, НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98



«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок», НПАОП
40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» у машиніста автогрейдера 
(катка), машиніста екскаватора ЕО 2621 Пінчука Ю.О. (II група З електробезпеки), виданого 
постійно-діючою комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ»;

— свідоцтво № 70 від 15.03.2011 р. Бабійчука С.Я. про отримання ним кваліфікації
машиніста автомобільного та гусеничного крану, виданого ДП «НКК «Рівнебуд»;

— витяг з журналу реєстрації протоколів від 23.10.2017 р. засідання постійно-діючої 
комісії 3 перевірки знань з електробезпеки, перевірено Знання Законодавства з охорони 
праці, НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок», НПАОП
40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» у машиніста автомобільного та 
гусеничного крану Бабійчука С.Я. (II група З електробезпеки), виданого постійно-діючою 
комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ».

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань 
Наказом по підприємству № 1816/ВК від 27.09.2013 р. створено службу З охорони праці.

охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,
На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на види робіт 

підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 23.02.2016 р. затверджено перелік
інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві. В тому числі затверджено інструкції 
З охорони праці: № 415-Тр для тракториста (наказ № 103 від 08.02.2017 р.) ; № 081-24-ОП для 
машиніста екскаватора ЕО-2621 цеху ВІК; № 07-76-ОП для машиніста автогрейдера; № 07-75-ОП 
для машиніста бульдозера Т-170 АЦ; № 433-Тр для водія автонавантажувача.

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з 
питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці».

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Технологічні транспортні засоби Зареєстровані в Управлінні Держпраці у Рівненській 

області та мають державні номерні знаки.
Технологічні транспортні Засоби пройшли державний технічний огляд 30-31 серпня 2017 р. у 

ДП «Рівненський ЕТЦ».
Відомості щодо проведених ремонтів, технічного обслуговування технологічних транспортних 

засобів заносяться до Журналів технічного обслуговування та паспортів устаткування.
експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального Захисту. Засоби підлягають випробуванням та оглядам у відповідні 
строки.

засобів індивідуального захисту,
Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань

зиємство має навчально-методичне забезпечення 
Знань з питань охорони праці
зї бази, навчально-методичного забезпечення'

______Заблуда М.В.
(ініціали та прізвище)

суб'єктів господарювання у територіальному 
№

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 податково; 
мають відмітку в паспорті.".

Управління Д ерж праці у Рівненській області

ЗАР ЕЄ С ТР О ВА НО


