
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

О &

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

Україна, 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) 61-21-12, (0362) 61-26-59, (0362) 61-26-60 meh@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
Україна, 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

ПрАТ «Страхова компанія «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА», договір № 34.0000116 від 29.03.2018р
поліс діє 3 28.04.2018р по 27.04.2019р.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
не проводився

Інформація про проведення добровільного - аудиту з охорони праці (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:

- Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітроводів 
(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 3 охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпхлим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс ОП) : комісією Управління Держпраці у
Рівненській області створеній згідно наказу № 65 від 15.05.2017р. (копія витягу з
протоколу № 455-17 від 22.12.2017р.).

Наказом № 394 від 23.06.2017р. 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 вхддглу 
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.які 
пройшли перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс ОП) : в 
комісії Управління Держпраці у Рівненській області створеній згідно наказу № 65 вхд
15.05.2017р. (копії витягів з протоколів № 455-17 від 22.12.2017р.

Наказом Голови Правління № 587 від 07.10.2015р. призначено начальником газової служби 
підприємства, заступника начальника виробничого відділу Нагая О. І, відповідальним за 
технічний стан і безпечну експлуатацію газового господарства та систем газопостачання 
підприємства; № 587 від 07■10.2015р.призначено начальника котельного цеху (КЦ)Волошина С. 
Т. начальником газової служби КЦ, відповідальним за технічний стан і безпечну експлуатацію 
газового господарства та системи газопостачання КЦ, підземних газопроводів від
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газороЗподільчої станції «Азот» до вузла вводу на територію підприємства, газорегуляторних 
пунктів, газопроводів високого і середнього тиску, межцехових комунікацій; № 587 від
07.10.2015р призначено начальника цеху СМД Романіва Є .О. начальником газової служби цеху 
СМД відповідальним за технічний стан і безпечну експлуатацію газового господарства та 
систем газопостачання цеху СМД; № 587 від 07.10.2015р призначено начальника дільниці РБЦ 
Корнійчука Р.П. начальником газовоі служби РБЦ, відповідальним за технічний стан і 
безпечну експлуатацію газового господарства РБЦ; № 587 від 07.10.2015р призначено Волошина 
С. Т. , Романіва Є . О . ,Корнійцука Р.П., особами, які мають право видавати наряд-допуск на 
виконання газонебезпечних робіт в газовому господарстві,

Особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію газового господарства 
пройшли перевірку Знань Законодавства 3 охорони праці, НАПБ А.01.001-2014 «Правила 
пожежної безпеки в Україні»,. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», 
правил виконання газонебезпечних робіт» НПАОП 0,00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», та нормативних актів, що встановлюють 
вимоги до балонів, у постійно-діючій комісіх ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за участю представників 
Управління Держпраці у Рівненській області (від 28.10.2016 р.) після проходження навчання 
у ПрАТ «РІВНЕАЗОТ».Наказом Голови Правління: № 726 від 01.12.2017р призначено комісію по
контрольному огляду газового господарства підприємства;

(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 Голови Правління №618 від 18.09.2018р. 
затверджено перелік нормативно-правових актів з охорони праці, що діють на підприємстві, в 
тому числі:75-18 ВОПтаЗП Положення про структурний підрозділ ПрАТ«РІВНЕА30Т»; №88-37 ВВ
Положення про газову службу ;№88-38 В В Положення про організацію і проведення контролю за 
безпечною експлуатацією газового господарства ПАТ"РІВНЕАЗОТ; №426 ВОП Інструкція про 
Заходи пожежної безпеки на ПАТ"РІВНЕА30Т"; СТП 05607824-36-2016 ВВ Порядок обслуговування 
теплоенергетичного обладнання; №374 ВГРЗ Інструкція 3 організіції і безпечного проведення 
газонебезпечних робіт; №03-60КЦ інструкція 3 технічної експлуатації, обслуговування, 
ремонту та безпечних методів робіт в газовому господарстві КЦ; №03-63КЦ Інструкція по 
здачі обладнання в ремонт і прийому з ремонту КЦ;03-020П Інструкція з ОП старшому 
машиністу котельного устаткування КЦ; №03-03ОП Інструкція з ОП машиністу котлів КЦ; №03- 
110П Інструкція з ОП слюсару З ремонту устаткування котельних цехів 4,5,6 розряду КЦ; №03- 
340П Інструкція З ОП слюсару З експлуатації та ремонту газового устаткування 3,4,5 
розрядів КЦ;№29-64СМД;№14-80РБЦ Інструкція з технічної експлуатації та безпечних методів 
робіт в газовому господарстві цехів СМД, РБЦ; Переліки газонебезпечних робіт в цехах - К Ц , 
СМД, РБЦ.

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 3 питань охорони праці»■

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
В наявності необхідна експлуатаційна документація на пристрої, обладнання, яке 

Застосовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.
експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобамии індивідуального захисту - протигаз марки ДОТ 600 А2В2Е2К2РЗ в комплекті, каска 
захисна з ремішком, підшоломник зимовий утеплений, навушники протишумні ПШН-Б-1, 
бтруші,окуляри захисні ЗП-2, ЗНГ1, пояс Запобіжний 2 ПБ строп-ланцюг, рукавиці брезентові 
З вогнезахисним пропитуванням, рукавиці комбіновані «ейдер», ботінки В700Н, чоботи гумові, 
чоботи кирзові, валянки, галоші ПХВ для валянок, брюки утеплені, куртка утеплена, 
распіратор «росток»,«тополь», плащ, та іншими засобами індивідуального захисту по 
приналежності згідно НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» та 
НПАОП 24.0-3.01-04 Норми безкоштовної видачі спецодягу.

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

охорони праці та промислової безпеки. Підприємство має навчально-методичне забезпечення
для організації роботи
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ня, перевірку Знань З питань охорони праці
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ЗАРЕЄСТРОВАНО

с т р ов а на :у,;/ жур н ялі обліку с(л&їяшіід'ВІ господа у територіальномуДекларація 
органі Держпраці
Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку
виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної 
податкової служби і мають відмітку в паспорті.".

іого забезпечення)

М. В .Заблуда
ініціали та прізвище)

персональних даних з метою забезпечення 
на експлуатацію (застосування) машин,


