
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,

(0362) 61-22-03, (0362) 61-83-54 (факс), 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 № 34.0000116 від 29.03.2018 р. З ПрАТ «Страхова компанія «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА»,
поліс діє з 28.04.2018р. по 27.04.2019р.

(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:

— зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, 
Зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом (хлор, ацетилен, пропан- 
бутан, гелій, аргон, азот, водень, аміак рідкий, кисень технічний, вуглекислота);

— земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій

(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: 3300, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 68
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 з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс ОП) : комісією Управління Цержпраці у
Рівненській області створеній згідно наказу № 65 від 15.05.2017 р. (протокол № 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
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Джигар В . О. , головний механік Киричук Б . Б . , головний електрик Довгун Р.Р., 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 домедичноі 
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 р., № 382-17 від 06.10.2017 р.),
комісією Держпраці створеній згідно наказу № 113 від 09.10.2015 р. (протокол № 52-17 від 
17.02.2017 р.).

Наказом № 184 від 02.03.2017 р. призначено відповідальними За справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства підприємства - головного енергетика Довгуна Р.Р., 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 після 
проходження навчання у ПрАТ «РІВНЕАЗОТ».

Розпорядженням № 226 від 29.11.2017 р. призначено відповідальних за безпечне проведення 
земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій по цеху ВІК - старшого майстра дільниці АВР-1 Коптюха В.П., майстрів дільниць 
Ніколяка В.М., Коптюх 0.0. , які пройшли 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», 
НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві (ДБН)» постійно-діючою комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (протоколи № 41 від
10.11.2016 р., № 17 від 12.05.2016 р., № 29 від 13.08.2015 р.).

Розпорядженням № 22 від 07.11.2017 р. призначено відповідальних за безпечне проведення 
земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій по цеху електропостачання - начальника дільниці З обслуговування та ремонту 
кабельних і повітряних ліній Шуля Р. 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», НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві (ДБН)» постійно-діючою комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» 
(протокол № 45 від 06.12.2016 р.).
Наказом № 170 від 28.02.2017 р. про призначення відповідальних за зберігання балонів із 

стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом по цехах підприємства, 
які пройшли навчання і перевірку Знань НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання» постійно-діючою комісією ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (протоколи №№ 1-46 від
05.01.2017-1-21.12.2017р. , № 23 від 02.07.2015 р., № 18 від 15.05.2016 р., № 44 від
01.12.2016 р., № 46 від 15.12.2016 р.).

Робітники, які зайняті у виконанні робіт, що декларуються мають відповідну кваліфікацію 
і пройшли перевірку знань відповідних нормативно-правових актів З охорони праці:

“ посвідчення серії АБ № 135653 від 15.01.2007 р. Боковця В. В. про отримання ним права 
керування тракторами колісними класу до 20 кН включно і гусеничними класу до ЗО кН 
включно, тракторами колісними класу понад 20 кН включно і гусеничними класу понад 30 кН 
включно, самохідними зерно- і кукурудзо-збиральними машинами, самохідними кормозбиральними 
машинами, виданого Рівненською райінспекцією;

— протокол № 85 від 02.11.2017 р. засідання постійно-діючої комісії з перевірки Знань з 
охорони праці, перевірено знання інструкцій З охорони праці № 081-24ОП машиніста 
екскаватора ЕО-2621 5-го розряду цеху ВІК, № 081-49ОП для особи відповідальної за безпечну 
організацію і проведення земляних робіт, що виконуються в зоні розташування підземних 
комунікацій у машиніста екскаватора Боковця В.В., виданого постійно-діючою комісією ПрАТ 
«РІВНЕАЗОТ»;

— протокол № 84 від 02.11.2017 р. засідання постійно-діючої комісії З перевірки знань з
охорони праці, перевірено знання інструкцій з охорони праці № 081-01 слюсаря аварійно-
відновлювальних робіт 4, 5 розряду дільниці з ремонту і обслуговування комунікацій
дегазації промканалізації цехів А-2, ДАВ цеху ВІК, № 081-49ОП для особи відповідальної за 
безпечну організацію і проведення земляних робіт, що виконуються в зоні розташування 
підземних комунікацій у машиніста екскаватора Боковця В . В . , 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: № 22-12 апаратника підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і 
продукції 3, 4, 5 розряду дільниці зрідження газоподібного аміаку цеху А-1; № 22-20 
апаратника одержання вуглекислоти 3, 4, 5 розряду дільниці виробництва вуглекислоти і
наповнення балонів цеху А-1; № 22-05ОП наповнювача білонів 3 розряду дільниці виробництва 
вуглекислоти і наповнення балонів цеху А-1; № 081-24ОП машиніста екскаватора ЕО-2621 5-го 
розряду цеху ВІК, № 081-35ОП машиніста екскаватора ДН-112 5-го розряду цеху ВІК, № 377-ВВ 
для безпечної організації і проведення земляних робіт, що виконуються в зоні розташування 
підземних комунікацій; № 081-49ОП для особи відповідальної за безпечну організацію і 
проведення земляних робіт, що виконуються в зоні розташування підземних комунікацій.

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,
Балони із хлором, ацетиленом, пропан-бутаном, гелієм, аргоном, азотом, воднем, аміаком 

рідким, киснем технічним, вуглекислотою зберігаються у приміщеннях, які відповідають 
вимогам НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють 
під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Заповнені і 
порожні балони зберігаються роздільно. Балони горючими і не горючими газами зберігаються 
відокремлено одні від інших.

На поставку балонів ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» уклало договори з ТзОВ «Рівне Тех Газ ЛХЗ», ПрАТ 
«Лінде Газ Україна», ДП «Пропан», які мають дозвіл Держпраці на заправку балонів.

У ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» затверджені:
- технологічна карта на проведення цехом ВІК земляних робіт, що виконуються в зоні 

розташування підземних комунікацій;
технологічна карта на виконання земляних робіт, що виконуються під час ремонту 

комунікацій цеху НіОПСвод.
При виконанні Земляних робіт ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» застосовує:

•екскаватор одноковшовий моделі ЕО-2621 В-3, ідент. № 55347, 1989 р.в., СРСР;
•екскаватор одноковшовий моделі ДН-112, ідент. № 4809, 1989 р.в., Чехія;
•екскаватор гідравлічний моделі РН-112, ідент. № 4567, 1991 р.в., СРСР;
•екскаватор одноковшевий моделі ЕО-2621ВЗ, ідент. № 751115, 1992 р.в., Україна;

на право експлуатації яких зареєстровано Декларацію.
Технологічні транспортні засоби зареєстровані в Управлінні Держпраці у Рівненській 

області та мають державні номерні знаки; пройшли державний технічний огляд у серпні 2017 
р. У ДП «Рівненський ЕТЦ».

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,

та промислової
Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства 3 питань

безпеки. Підприємство має навчально-методичне забезпечення 
З навчання, перевірку Знань З питань охорони праці

та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

___ Заблуда М.В.
(ініціали та прізвище)

стрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
20__ р. № _____________________________________.

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
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