
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

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, 

(0362161-21-12.(0362)61-26-59.(0362161-26-60 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

на об’єктах замовника
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 «Українська пожежно-страхова компанія», договір № 027/1788/002089 від 12.03.2020р
поліс діє з 29.04.2020р по 28.04.2021р.

(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:

Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція 
вантажопідіймальних кранів і машин, підйомників та колисок для підіймання працівників

(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: 2442, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 28
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): 17

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) в комісії 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 № 34 від 21.01.2019р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у працівників 
підприємства. Голова комісії -  заступник Голови Правління -  головний інженер Коваленко В.Г. та членів 
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 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. як 
пройшли перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомог» 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс ОП):в комісії Управління Держпраці \ 
Рівненській області створеній згідно наказу № 65 від 15.05.2017 р. (копії витягів з протоколів № 455-17 вц
22.12.2017 р.

Наказом Голови Правління № 727 від 01.12.2017р призначено осіб, відповідальних за контроль Зс 
технічним станом і дотриманням вимог щодо безпечної експлуатації, технологічних трубопроводів 
трубопроводів пари та гарячої води, котлів, посудин, що працюють під тиском, резервуарів 
вантажопідіймальних кранів, тари та колисок, знімних вантажозахоплюючих пристроїв, ліфтів.

Наказам Голови Правління: № 14 від 10.01.2018р призначено осіб, які мають право видачі наряду 
допуску на проведення всіх видів ремонтних робіт (ремонтних, газонебезпечних, вогневих, земляних, робї
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на висоті), на підготовку робочого місця і допуск до виконання робіт, підготовку робочого місця, допуск до 
робочого місця, керування роботами, нагляд за виконанням робіт, осіб, що мають право бути членами 
бригади, які ПРОЙШЛИ перевірку знань Законодавства з охорони праці згідно Переліку держаних, галузевих 
та власних нормативно-правових актів з охорони праці, норм, стандартів інструкцій та інших документів 
підприємства, що діють в межах підприємства і є загальними для структурних підрозділів підприємства, 
Перелік нормативно-правових актів, що діють в межах підприємства затверджений наказом Голови 
Правління № 681 від 18.09.2018р. до яких входять:

НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»
НПАОП 0.00-1.22-08. «Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів».
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці».
НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».
НПАОП 0.00-1.04-07 «Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання».
НПАОП 0.00-5.12-01 «інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежо- 

небезпечних та вибухонебезпечних об’єктах».
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства».
НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості».
НПАОП 0.00-1.41-88 «Загальні правила вибухонебезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, 

нафтохімічних і нафтопереробних виробництв».
НПАОП 0.00-6.03-93 «Правила опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони 

праці, що діють на підприємстві».
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».
НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у 

будівництві (ДБН)»
НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників»
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
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.
НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють підтиском».
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями».
НПАОП 28.0-1.30-12 «Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом».
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» та ін.
А також норми, стандарти, положення, інструкції з охорони праці по приналежності до виконання робіт 

експлуатації обладнання.
Наказом Голови Правління № 155 від 05.03.2019Р призначено осіб, відповідальних за електрогосподарство.
Наказом Голови Правління № 719 від 26.12.2019р призначено осіб, відповідальних за стан засобіі 

вимірювальної техніки.
Наказом Голови Правління № 64 від 05.02.2020р призначено осіб, відповідальних за поводженням : 

джерелами іонізуючого випромінювання.
Наказом Голови Правління № 13 від 13.01.2020р призначено осіб, відповідальних за безпечні

використання балонів із стисненими і зрідженими газами для газополум’яної обробки металів.
Наказом Голови Правління № 70 від 10.02.2020р призначено осіб, відповідальних за пожежну безпеку.
Наказом Голови Правління № 713 від 02.11.2018р призначено осіб, відповідальних за справниі

технічний стан і безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском, котли парові, водогрійн 
посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пори та гарячої води), відповідальних за утриманні 
обладнання в справному стані (вантажопідіймальні крани, підіймальні пристрої і відповідне обладнання! 
відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, машинами, мобільним 
підйомниками.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань
Згідно ст. 15 Закону України «Про охорону праці» для організації виконання правових, організаційне 

технічних, санітарно-гігієнічних, соціальних та лікувально-профілактичних заходів, що спрямовані н 
попередження нещасних випадків, професійних захворювань та аварій у трудовій діяльності, а тако; 
контролю дотримання працівниками вимог законів та інших нормативних актів з охорони праці, розділ 
«Охорона праці» колективного договору та актів з охорони праці, що діють на підприємстві створен 
службу з охорони праці. Керівником служби охорони праці призначений наказом по підприємств 
№ 1816/ВК від 27.09.2013р. директор департаменту з охорони праці Бакун В.О. На підприємстві розроблени 
та введений в дію наказом № 250 від 14.04.2019 року стандарт підприємства СТП 05607824-017:201 
«Організація і порядок проведення профілактичної роботи з охорони праці на підприємстві».

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

небезпеки та на професії, тому числі затверджено інструкції з охорони праці:



№ 431 ВОП «Інструкція про порядок безпечного проведення ремонтних робіт в цехах і підрозділах ПрАТ 
«РІВНЕАЗОТ» від 21.09.2017.

№ 491 ВОП «Інструкція з охорони праці під час виконання робт на висоті на ПрАТ «РІВНЕАЗОТ»
№ 459 ВОП «ІНСТРУКЦІЯ з організації безпечного ведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт на 

ПАТ «РІВНЕАЗОТ» для невибухопожежонебезпечних втробництв» (наказ №627 від 29.09.2018р)
№ 09-18 ТН «Інструкція для осіб, відповідальних за утримання у справному стані вантажопідіймальних 

кранів і машин, знімних вантажозахоплюючих пристроїв, кранових колій, тари та колисок для підіймання 
працівників» (наказ №714 від 05.11.2018р):

№ 28-19 ТН «Інструкція з охорони праці при проведенні технічного огляду підйомників на ПрАТ 
«РІВНЕАЗОТ» (наказ №627 від 30.09.2019р):

№ 10-02 ОП «Інструкція з охорони праці слюсарю-ремонтнику 2, З, 4, 5, 6 розрядів дільниць №1, З, 4, 5 з 
ремонтно-монтажних робіт технологічного устаткування в цехах: AM, HAK, АС, СІУІД і інших, Управління 
ремонтно-монтажних робіт (УРМР)» від 05.10.2018:

№ 10-33 ОП «Інструкція з охорони праці слюсарю-ремонтнику 2, З, 4, 5, 6 розрядів дільниць №6, 7 з 
ремонту технологічного устаткування в цехах: AM. HAK. АС. СМД, і інших. Управління ремонтно-монтажних 
робіт (УРМР)» від 05.10.2018:

№10-35 ОП «Інструкція з охорони праці слюсарю-ремонтнику 2, З, 4, 5, 6 розрядів служби механіка 
управління ремонтно-монтажних робіт (УРМР)» від 13.11.2019:

№ 10-22 ОП «Інструкція з охорони праці слюсарю-електрику з ремонту електроустаткування 5, 6 розрядів 
управління ремонтно-монтажних робіт (УРМР)» від 17.11.2017:

№ 10-06 ОП «Інструкція з охорони праці електрогазозварнику служби механіка управління ремонтно- 
монтажних робіт (УРМР)» від 25.02.2020:

№ 478 ВГІУІ «Інструкція з охорони праці газорізальнику ПАТ «РІВНЕАЗОТ» (наказ №594 від 17.09.2019р):
№ 467 ВГМ «Інструкція по провденню робіт з використанням абразивного таельборового інструменту» 

(наказ №864 від 29.12.2018р):
№ 465 ВГМ Інструкція для осіб, відповідальних за безпечне використання стиснених і зріджених газів на 

ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (наказ №686 від 18.10.2018р)
№ 454 ВГІУІ «Інструкція по безпечній експлуатації та випробуванню запобіжних поясів» (наказ №553 від 

15.08.2018p):
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та вступні, первинні, повторні, 

позапланові, цільові 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» та згідно Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом по підприємству № 
443 від 21.07.2017р .

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,

Персонал підприємства забезпечений засобами індивідуального захисту згідно НПАОП 0.00-7-17-18 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці». Машиністи вантажопідіймальних кранів і машин забезпечені спеціальним 
одягом та спеціальним взуттям -  протигаз марки ДОТ 600 А2В2Е2К2РЗ в комплекті, респіратор У2К, пояс 
запобіжний ЗПБ двухстропний, каска захисна з ремішком, підшоломник зимовий утеплений, навушники 
противошумні, берет, ботінки ВА 412, брюки на підкладці ватні, жилет сигнальний з світловідбивною 
стрічкою, очки ЗН-54, очки ЗНД-2Г, білизна натільна, костюм хлопчатобумажний, костюм брезентовий, 
перчатки комбіновані спилк, чоботи ВС 405у, куртка ватна, валянки шиті, галоші ПХВ для валянок, перчатки 
діалектричні, галоші диалектричні, 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 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних 
виробництв».

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 з навчання, перевірку знань з<^^^^?Баехорони праці

нормативно-правової

ІЙПИС)

,2020 р.

Декларація зареєстрована у жу
____________2020 р. №

нічної бази, навчально-методичного -забезпечення)

господарювання у тбр

Управління Держпраці у Рівненській області 
М. В.Заблуда ч f- р Е F ̂  Р О В А Н О

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 мають 
відмітку в паспорті.”.


