
Додаток 8 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 7 лютого 2018р. N° 48)

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,

(0362)61-21 -12,(0362)61 -26-59,(0362)61-26-60 meh@azot.rv.иа 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - лідлриємця: 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:

Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів.
(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 - 228 
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 

кількість 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 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 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 від 15.05.2017 р. (копії витягів з протоколів № 455-17 від 22.12.2017 р.

Члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці у працівників підприємства пройшли 
навчання та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області «Правил охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання». «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт». «Мінімальних 
вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» на підставі наказу 
Управління Держпраці у Рівненській області № 280 від 18.05.2017р. Протокол № 132 від 19.09.2018р.



Члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці у працівників підприємства пройшли 
навчання та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області «Правил безпеки 
систем газопостачання». «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» на підставі наказу Управління Держпраці у Рівненській області № 280 від 18.05.2017р. 
П р о т о к о л  № 142 від 28.09.2018р.

Члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці у працівників підприємства пройшли 
навчання та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області «Правил охорони 
праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів». «Правил безпечної експлуатації 
наземних складів синтетичного рідкого аміаку» на підставі наказу Управління Держпраці у 
Рівненській області № 280 від 18.05.2017р. Протокол № 109 від 02.05.2018р.

Члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці у працівників підприємства пройшли 
навчання та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області «Правил безпеки 
систем газопостачання» та правил виконання газонебезпечних робіт. «Правил будови і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском» нормативних актів, що встановлюють вимоги до 
балонів, на підставі наказу Управління Держпраці у Рівненській області № 280 від 18.05.2017р. 
Протокол № 170 від 15.12.2017р.

Члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці у працівників підприємства пройшли 
навчання та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області «Правил будови 
та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів». Правил будови та безпечної експлуатації 
ліфтів». «Правил ОХОРОНИ праці під час виконання робіт на висоті». «Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями». ДБН А.3.2-2-2009 «Системи стандартів безпеки праці. 
Охорони праці і промислової безпеки в будівництві». «Правил охорони праці під час експлуатації 
тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних 
установок», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» на підставі наказу 
Управління Держпраці у Рівненській області № 280 від 18.05.2017р. Протокол № 396 від 15.12.2017р.

Члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці у працівників підприємства пройшли 
навчання та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області «Правил охорони 
праці при використанні, транспортуванні та застосуванні хлору», «Правил будови і безпечної 
експлуатації трубопроводів пари і гарячої води» на підставі наказу Управління Держпраці у 
Рівненській області № 280 від 18.05.2017р. Протокол № 396-а від 15.12.2017р.

Наказом Голови Правління № 727 від 01.12.2017р призначено осіб, відповідальних за контроль за 
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, а 
саме:

Начальника цеху Паламарчука В.ІУІ., Томащука Ю.М., Грицака С.В., Буру О.Я., Мельничука А.М., 
Романюка В.Д., заступника начальника цеху Боришкевича В.І., Хаврука ІУІ.О., Бяліка М.М., Седляра 
В.П., Черначука М.Д., енергетика Ковтонюка Д.О., Довгун С.Є., майстра Царенка Ю.І., Карпюка А.О., 
Складанчука В.В., електромеханіка Пилиповича С.Д.

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, робіт 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, а саме:

Начальника цеху Паламарчука В.М., Кришталя А.В., Романіва Є.О., Федака Р.І., Волошина С,Т,, 
Вахненка В.В., Ковальчука О.П., Головатчика В.Б,, Дармороста О.В., Вавриша ІУІ.Т., Мельничука А.М,, 
Губайдуліна В.В., Птащука В.Ф., Романюка В.Д., Себестяновича О.В., Сидорчук Л.Г., Діхтярука О.В,, 
Рогачова Є.Д., Закордонець С.В., Мощука Б.Є., Буру О.Я., Поліщук Т.Ф., Погданюка Т.Ф., Голуба С.В., 
Грицака С.В,

Заступника начальника цеху ІУІиколайчука Р.В., Скупейка Ю.С., Карпова В.Д„ Федіну Б.ІУІ., Синюка
А.П., Томащука Ю.М., Франчука Б.М., Боришкевича В.І,, Хаврука ІУІ.О., Фурманця С.П., Бяліка М.М., 
Друзюка О.А., Богуцького В.В., Седляра П.В., Кісілевича О.П., Тиховецького М.П., Подлесного Т.В., 
Черначук М.Д., Демчука Ю.М,, Громового П.П., Грушицького А.О., Балунську М.Б., Бакрова В.П.

Перелік нормативно-правових актів, що діють в межах підприємства затверджений наказом 
Голови Правління № 681 від 18.09.2018р. до яких входять:

НПАОП 0.00-1,15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у 

будівництві (ДБН)»
НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних 

трубопроводів»
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 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,

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 0.00-4.09-07 «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 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників»
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під 

тиском».
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»
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 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» та інші.
А також НОРМИ, стандарти, положення, інструкції з охорони праці по приналежності до виконання 

робіт і експлуатації обладнання.

Наказом - Постановою Голови Правління та Голови первинної профспілкової організації ПрАТ 
«РІВНЕАЗОТ» № 823 від 31.12.2019р призначено порядок проходження медичних оглядів 
працівників підприємства ПрАТ «РІВНЕАЗОТ».

Наказом -  Постановою Голови Правління та Голови первинної профспілкової організації ПрАТ 
«РІВНЕАЗОТ» № 12 від 13.01.2020р призначено порядок проходження психофізіологічної експертизи 
працівниками ПрАТ «РІВНЕАЗОТ». які виконують роботи підвищеної небезпеки та потребують 
професійного добору

Наказом Голови Правління № 713 від 02.11.2018р призначено осіб, відповідальних за справний 
технічний стан і безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском, котли парові водогрійні, 
посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води), відповідальних за 
утримання обладнання в справному стані (вантажопідіймальні крани, підіймальні пристрої і 
відповідне обладнання), відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними 
кранами, машинами, мобільними підйомниками, а саме:

Відповідальні за справний технічний стан і безпечну експлуатацію обладнання - начальники 
цехів Паламарчук В.ІУІ., Томащук Ю.М., Бура О.Я., Мельничук А.ІУІ,, Кришталь А.В., Птащук В,Ф., 
Волошин С.Т., Романів Є.О,, Головатчик В,Б., Вавриш М.Т., Дарморост О.В., Ковальчук О.П., Голуб 
С.В,, Федак Р,І,, директор департаменту з якості Рогачов Є.Д., заступник начальника цеху Демчук 
Ю,М,, начальник відділу Грицак С,В., електромеханік Позняковський О.В.

На час відсутності відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання 
(відпустка, відрядження, хвороба) виконання обов’язків покладено на заступника начальника цеху -  
Миколайчука Р.В., Скупейка Ю.С., Чумака С.М,, Седляра П.В., Федіну Б.М., Карпова Д.В., 
Боришкевича В,І., Синюка А.П,, Кульбачинського Р.І., Друзюка О,А,, Бяліка М,М., Хаврука ІУІ.О., 
Балунську ІУІ.Б., Фурманця С.П., Франчука Б.М., Тиховецького М.П., механіка Ємця А,О., енергетика 
Гуменюка І.О., заступника начальника відділу Бакрова В.П.

Відповідальні за утримання обладнання у справному стані начальник цеху -  Томащук Ю.М., 
заступник начальника цеху Богуцький В.В., начальник колони Левчук Д.Г., начальник дільниці 
Степанчук А.В,, механік цеху Полюхович Ю.В., Жолобчук В,В., Маліновський С.В,, Круглов І,О., 
Ємець А.О,, Петрович ІУІ.В., Жмаев А,В,, Прокулевич О.С,, Омельчук В.О., Поліщук А.В., Шурін І,П., 
електромеханік цеху Пилипович С.Д,, Вакулін В,А,, енергетик цеху Ковтонюк Д,0,, Колибаба С.Д., 
Ганжелюк Р,В., Довгун С,Є., Олійник О.Д., Ворона А.І., ІУІедведь М.С., Хомич С.Ю., Черначук О.И., 
Кулик Б,А., Поляков В.В., старший майстер Берлюта В.І.

На час відсутності відповідального за утримання обладнання у справному стані (відпустка, 
відрядження, хвороба) виконання обов’язків покладено на заступника начальника цеху Седляра 
П,В., начальника служби КВПіА Кондеуса І.М., начальника дільниці Лопатюка Ю.О., Вавриша С,ІУІ., 
Капшука О,В., енергетика цеху Довгун С.Є., Гуменюка І.О., Черначук О.И., ІУІедведя ІУІ.С., Ковтонюка



Д.О., Олійника О.Д., електромеханіка Пилиповича С.Д., старшого майстра Коптюха В.П., Боровця 
Р.О., Хіміча О.В., Ямка А.М., Романовського М.О., Вашая В.С., Корнійчука Р.М., Гордійчука О.С., 
майстра Карпюка А.О.. Гресєва О.В., Плюсніна В.М.. Тополевського С.В., Верцеху А.М.

Відповідальні за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, машинами, 
мобільними підйомниками, а саме:

Начальник цеху Діхтярук О.В., заступник начальника цеху Черначук М.Д., Друзюк О.А., Богуцький
B. В., Грушицький А.О.

Начальники дільниць Сидорук А.С., Матвійчук А.В., Сагайчук О.Г., Прокопчук Л.О., Басков С.Б., 
Михайлов А.В., Лопатюк Ю.О., Кохановський Я.В., Волох Р.М., Смірнов П.Г., Литвинчук І.ГІ. Гринь
C. В., Капшук О.В., Шилюк А.М., Єпіфанов С.ІУІ., ІУІалюта М.П.. Бедрачук О.В., Хронюк В.М., Пелех О.Л., 
Левчук Д.Г., Каленюк П.С., Парфенюк ІУІ.В., Сторожук А.Ю., Горобюк В.В., Зайцев С.ІУ!.. Ющак Н.П., 
Вишневецький О.В., Степанчук А.В,, Вавриш С.ІУІ., Щуль Р.С.

Начальники змін Лебідь О.С., Паліюк І.М., Подлесний С.А., Молодецький О.О., Вихованець К.М., 
Лучинець С.П., Сіліна Т.М., Гусак М.В., Домащук О.ІУІ., Ковальчук Т.О., Шпаковець О.О., Кужіль Т.С., 
Бережняк С.В., Колбун Г.В., Мірач Л.В.

Механіки цехів Петрович ІУІ.В., Ємець А.О., Омельчук В.О., Жмаєв А.В., Жолобчук В.В., 
Маліновський С.В., Прокулевич О.С., Поліщук А.В., Круглов І.О., Шурін Ш., електромеханік цеху 
Пилипович С.Д., Вакулін В.А.

Наказом Голови Правління № 587 від 07.10.2015p призначено осіб, відповідальних за технічний 
стан і безпечну експлуатацію газового господарства та систем газопостачання підприємства, а 
саме:

Начальник газової служби ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» -  заступник начальника виробничого відділу 
Нагай О.І.

Начальник газової служби котельного цеху -  начальник котельного цеху Волошин С.Т.
Начальник газової служби цеху складних мінеральних добрив -  начальник цеху складних 

мінеральних добрив Романів Є.О.
Начальник газової служби ремонтно-будівельного цеху -  начальник дільниці ремонтно- 

будівельного цеху Корнійчук Р.П.
Призначено начальника котельного цеху Волошина С.Т., начальника цеху складних мінеральних 

добрив Романіва Є.О., начальника дільниці ремонтно-будівельного цеху Корнійчука Р.П. особами. 
які мають право видавати наряд-допуски на виконання газонебезпечних робіт в газовому 
господарстві.

Наказом Голови Правління № 155 від 05.03.2019р призначено осіб, відповідальних за 
електрогосподарство, а саме:

Відповідальний за електрогосподарство та оперативну роботу в електроустановках ПрАТ 
«РІВНЕАЗОТ» головний електрик Довгун Р.Р., у разі його відсутності, заступник головного 
електрика Жакун В.А.

Відповідальний за електрогосподарство та оперативну роботу в електроустановках служби 
КВПіА головний приладист Вороняк Т.О., у разі його відсутності заступник головного приладиста 
Кущук О.В.

Відповідальні за електрогосподарство та оперативну роботу в електроустановках в структурних 
підрозділах енергетики -  Хомич С.Ю., Колибаба С.Д., Кулик Б.А., Ганжелюк Р.В., Гуменюк І.Д., 
Медведь М.С., Довгун С.Є.. Ворона А.І., Поляков В.В., Олійник О.Д., Черначук О.И., Пилипович С.Д., 
Ковтонюк Д.О., електромеханік Вакулін В.А., Позняковський О.В., начальник дільниці Наумець О.Г., 
начальник цеху Діхтярук О.В., у разі їх відсутності майстер з ремонту енергетичного устаткування 
Гресєв О.В., Ктіторов С.В., Яцко А.М., начальник дільниці Малюта М.П.. заступник начальника цеху 
Франчук Б.М., Грушицький А.О.

Наказом Голови Правління № 17 від 13.01.2020р призначено осіб, відповідальних за безпечне 
використання балонів із стисненими і зрідженими газами для газополум’яної обробки металів, а 
саме:

Начальників дільниць Шуля Р.С., Лопатюка Ю.О., Гриня С.В., Пашкевича І.О., Смірнова П.Г., 
Литвинчука І.П., Шилюка А.М., Бордюка О.Г., Волоха Р.М., Капшука О.В., Прокопчук Л.О., Баскова 
С.Б., Вешневецького О.В., Марчука В.В., начальника автомобільної колони Яхнюка О.М., енергетика 
Медведя М.С.

Механіків цехів Петровича М.В., Прокулевича О.С., Маліновського С.В., Філончука О.К., Жмаєва 
А.В., Ємця А.О., Бірюкова О.Ю., Боярчука В.З., Круглова І.О., Поліщука А.В., Шуріна І.П., 
електромеханіка Пилиповича С.Д.

Старших майстрів цеху Романовського М.О., Дергуна С.С., Гринчука В.М., Бондарця В.І. Коляду 
С.М., Лукащука М.П., Робейка М.О., Коптюха В.П., Гордійчука О.С., Мартича Д.В., Ричка Ю.І.

Майстрів цеху Кравчука О.Л., Тополевського С.В., Савчука Т.А., Ліщеновського О.І., Хролця С.В., 
Мороза А.В., Ктіторова С.В., Лавренюка О.Л.. Назарука Б.С., Дороніна Н.В., Тишковеця С.В., 
Балаушка В.А., Потанського О.П., Козака О.М., Чабанця В.О., Ткачука М.Ф., Трофимчука Р.В., 
Андрійчука А.В., Стоянова В.І., Ковальчука В.М., Маковя В.В., Ярощука О.В., Казановського В.П., 
Позняка В.М., Верцеха А.М., Антонюка А.О., Брагіна С.С., Колеєва М.О., Гупалюка М.В.



Наказом Голови Правління № 70 від 10.02.2020р призначено осіб, відповідальних за пожежну 
безпеку, а саме:

Начальників структурних підрозділів Паламарчука В.ІУІ., Шукало Є.Л., Середюка А.В., Кришталя 
А.В., Романіва Є.О.. Федака Р.І., Волошина С.Т., Ковальчука О.П.. Головатчика В.Б., Діхтярука О.В., 
Вахненка В.В., Романюка В.Д., ІУІельничука А.ІУІ., Вавриша М.Т., Козачка С.В., Сидорчук Л.Г., 
Дармороста О.В., Себестьяновича О.В., Птащука В.Ф., Балунську М.Б., Губайдуліна В.В., Поліщук 
Т.Ф., Голуба С.В., Буру О.Я., Вашая В.И., Подганюка О.М.

(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, 
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціальних та лікувально-профілактичних заходів, 
що спрямовані на попередження нещасних випадків, професійних захворювань та аварій у 
трудовій діяльності, а також контролю дотримання працівниками вимог законів та інших 
нормативних актів з охорони праці, розділу «Охорона праці» колективного договору та актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві створено службу з охорони праці. Керівником служби 
ОХОРОНИ праці призначений наказом по підприємству
№ 1816/ВК від 27.09.2013р. директор департаменту з охорони праці Бакун В,О, На підприємстві 
розроблений та введений в дію наказом № 250 від 14.04.2019 року стандарт підприємства СТП 
05607824-017:2019 «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 підвищеної 
небезпеки та на професії, в тому числі затверджені інструкції з охорони праці:

№ 431 ВОП «інструкція про порядок безпечного проведення ремонтних робіт в цехах і 
підрозділах ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» наказ №592 від 21.09.2017р.

№ 491 ВОП «інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті на ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» 
наказ №228 від 23.04.2020р.

№ 454 ВГМ «інструкція по безпечній експлуатації та випробуванню запобіжних поясів» наказ 
№553 від 15.08.2018р .

№ 06-18 ТН «інструкція відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними 
кранами, знімними вантажозахоплюючими пристроями, тарою та колисками для підіймання 
працівників» наказ №808 від 12.12.2018р.

№ 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.

№ 459 ВОП «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих та інших пожежонебезпечних 
робіт на ПАТ «РІВНЕАЗОТ» для невибухопожежонебезпечних виробництв» наказ №627 від 
29.09.2018р.

№ 19-19 ТН «Інструкція з режиму роботи і безпечного обслуговування посудин, що працюють під 
тиском на ПрАТ РІВНЕАЗОТ» наказ №627 від 30.09.2019р.

№ 17-18 ТН «Інструкція для осіб, відповідальних за справний стан і безпечну дію посудин, що 
працюють під тиском » наказ № 714 від 3.10.2018р.

№ 04-18 ТН «Інструкція з експлуатації запобіжних пристроїв» наказ № 808 від 12.12.2018р.
№ 10-01 ОП «Інструкція з охорони праці електрозварнику ручного зварювання 2, З, 4, 5, 6 

РОЗРЯДІВ дільниць №1, З, 4, 5 з ремонтно-монтажних робіт технологічного устаткування в цехах: AM, 
HAK, АС, СМД та інщих, УРІУІР» наказ № 170 від 18.03.2020р.

№ 10-12 ОП «Інструкція з охорони праці електрозварнику ручного зварювання 2, З, 4, 5, 6 
РОЗРЯДІВ дільниць № 6, 7 з ремонтно-монтажних робіт технологічного устаткування в цехах: AM, 
HAK, АС, СМД та інших, УРМР» наказ № 170 від 18.03.2020р.

№ 10-02 ОП «Інструкція з охорони праці слюсарю-ремонтнику 2,3,4,5,6 розрядів, дільниць №1; 3; 
4; 5 з ремонтно-монтажних робіт технологічного устаткування в цехах АМ, НАК, АС, СМД та інших 
УРМР» наказ № 170 від 18.03.2020р.

№ 10-33 ОП «Інструкція з охорони праці слюсарю-ремонтнику 2,3,4,5,6 розрядів, дільниць №6; 7 з 
ремонтно-монтажних робіт технологічного устаткування в цехах АМ, НАК, АС, СМД та інших УРМР» 
наказ № 170 від 05.10.2018р.

№ 467 ВГМ «Інструкція по проведенню робіт з використанням абразивного та ельборового 
інструменту» наказ №864 від 29.12.2018р.

№ 07-37 ОП «Інструкція машиністу автовишки та автогідропідіймача КАМАЗ 5321 АПК-30 (30м) 
колони машин і механізмів АТЦ» наказ № 631 від 02.10.2019р.

№ 07-38 ОП «Інструкція машиністу автовишки та автогідропідіймача ГАЗ-53 ПА-18 (18м) колони 
машин і механізмів АТЦ» наказ № 631 від 02.10.2019р.

№ 485 СДзКБ ГБ «Інструкція для особи, відповідальної за безпечне виконання робіт підвищеної 
небезпеки (роботи на висоті) наказ № 170 від 18.03.2020р.

Персонал підприємства проходить 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». НПАОП 0.00-3.23-18 «Норми безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам 
підприємств електроенергетичної галузі», НПАОП 24.0-3.01-04 «Норми безплатної видачі 
спеціального одягу та спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам 
хімічних виробництв» Персонал, який виконує роботи з механічних підіймачів забезпечений 
спеціальним одягом та спеціальним взуттям -  протигаз марки ДОТ 600 А2В2Е2К2РЗ в комплекті, 
респиратор «Росток». У2К, пояс запобіжний цепний 2ПБ, ЗПБ двухстропний, каска захисна з 
ремішком, підшоломник зимовий утеплений, навушники противошумні, ботінки ВА412, брюки ватні, 
жилет сигнальний з світловідбивною стрічкою, очки Панорама Люкс (з непрямою вентиляцією), 
білизна натільна, костюм хлопчатобумажний, плащ водонепроникаючий ПХВ, перчатки комбіновані 
спилк, перчатки резинові, чоботи гумові, чоботи кирзові, куртка ватна, валянки, галоші ПХВ для 
валянок, перчатки диелектричні, галоші диелектричні, костюм зварювальника зі спилком, куртка 
утеплена із вогнезахисною пропиткою, брюки утеплені із вогнезахисною пропиткою, шолом 
захисний, наколінники, перчатки для зварювальника «МЕРЛИН» краги з підкладкою, перчатки для 
зварювальників з крагами шкіряні, рукавиці брезентові з вогнезахисним пропитуванням, чоботи ВС 
405, ВС 405у, стікло ТС С-6, С-7, 90х110мм, щиток зварювальника «Профі» та іншими засобами 
індивідуального захисту по приналежності до виконання робіт 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 -вгдп^ідае>. вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки. Підприємство ма'єїНїав^чагіїьно-методичне забезпечення для 
організації роботи з навчання, перевірку знань з питань охорони'пр^і

нормативно-правової та мaтepiaльнo^)ф^'oïJ^зи^H^^§йьнo'~^J^З;%дичнoгo забезпечення)

.2020 р
(підпис)

М. В. Заблуда
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів"т-^слодатадаїй^ у територіальному органі 
Держпраці_________________ 2020 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 мають відмітку в паспорті.”.

І Управління Держпраці у Рівненській області

І ЗАРЕЄ СТРОВАНО
І За № . 4 'С С  від* <- 204^р.


