
Цвтр надання адміністр«гивиих послуг 
м. Дніпра
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ДЕКЛАРАЦІЯ и т р д Ш  іг т

відповідності матеріально-технічної бази вимогам"
охорони праці

Відомості про роботодавця АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ»___________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи

51909, Дніпропетровська обл.. м. Кам’янське, вул. С.Х. Горобця, будЛ, 05761620
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

____________________ Сідоров Сергій Леонідович. (0569) 55-81-33_______________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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, факсу, адреса електронної почти

Роботи виконуються на території підприємства за адресою 51909.___________
Дніпропетровська обл.. м. Кам'янське. вул. С.Х. Горобця буд. 1_________________ _

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації()застосування

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
П р А Т  «с т р а х о в а  к о м п а н і я  «ІНГОСТРАХ». договір від 28.01.2019р. № 00-17/19,

(найменування страхової компанії,

договір від 28.01.2019р. № 00-17/19р. Строк дії договорів з 06.03.2019р. до 06.03.2020р.
строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_____________________________не проводився________________________________________

(дата проведення аудиту)

я. Сідоров Сергій Леонідович
(прозвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної 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 підвиш;еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устаткування підвиш,еної небезпеки:
зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим,

отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом (хлор, аміак, кисень, азот, пропан, 
гелій, аргон, зріджене повітря, ацетилен, двоокис вуглецю)_________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

Кількість робочих місць - 3446. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  65______________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

офісні та виробничі приміщення розташовані за адресою: 51909. Дніпропетровська обл..
будівель і спору (приміщень), виробничих об'єктів

м. Кам'янське. вул. С.Х. Горобця, буд. 1___________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Згідно організаційної структури підприємства, у складі AT «ДНІПРОАЗОТ» :_____________
- 9 технологічних підрозділів:
- 7 допоміжних підрозділів:
- 5 забезпечуючих підрозділів.

Інші відомості
Голова правління AT «ДНІПРОАЗОТ» Сідоров С.Л., заступник Голови правління-ди

ректор з персоналу та загальних питань Ілларіощин І.В.. заступник технічного директора 
з охорони праці та екології Дегтяревський В .М.. начальник відділу охорони праці 
Гафарова Р.А., заступник технічного директора з виробництва Левченко В.Л.. начальник 
енергетичного управління-головний енергетик Сухачов О.В., заступник головного енер- 
гетика-головний інженер енергетичного управління Лихолат С.В.. начальник відділу 
технічного нагляду Козленко В.І., заступник начальника відділу технічного нагляду 
Андріенко С.В.. провідний інженер відділу технічного нагляду Бельмас С.В.. заступник 
начальника виробничого відділу Ігнатьєв В.М. та інші спеціалісти пройшли навчання в 
ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці України» та ДП «ПРИДНІП
РОВСЬКИЙ ЕТЦ». перевірку знань законів та нормативно-правових актів з охорони 
праці в обсязі загального курсу в комісії Держпраці (протоколи від 16.03.2018р. № 13-18. 
від 19.07.2018р .№ 43-18. від 15.09.2017р. № ОП357-17. від 22.11.2017р . № 376-17. від
10.11.2017р . № 441-17. від 23.03.2018р. № 14-18)._______________________________

Заступник технічного директора з охорони праці та екології AT «ДНІПРОАЗОТ» 
Дегтяревський В.М.. заступник технічного директора з виробництва Левченко В.Л.. зас
тупник начальника виробничого відділу Ігнатьєв В.М.. начальник відділу технічного 
нагляду Козленко В.І.. заступник начальника відділу технічного нагляду Андріенко С.В.. 
провідний інженер відділу технічного нагляду Бельмас С.В.. начальник енергетичного 
управління-головний енергетик Сухачов О.В.. заступник головного енергетика-головний 
інженер енергетичного управління Лихолат С.В. та інші спеціалісти пройшли в ДП 
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТП» навчання та перевірку знань ППАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском».________________________

(прозвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та

На підприємстві функціонує служба охорони праці. Наказом від 02.08.1996р. № 725К 
начальником відділу охорони праці призначена Гафарова Р.А. Фахівці відділу охорони 
праці у складі 4 осіб пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці у 
встановленому порядку. Наказом від 08.12.2017р. № 2126 на підприємстві створено 
комісію з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі 35 осіб._________

промислової безпеки; наявністю служби охорони праці.

Розроблені, затверджені та введені в дію «Положення про службу охорони праці» 
Гзатверджено 18.02.2015р.): «Положення про відділ охорони праці» (затверджено 
10.09.2015р.'): «Систему управління охороною праці на підприємстві» (наказ від 
02.07.2014р. № 466ТД): «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці» (наказ від 27.07.2017р. № 756): посадові інструкції та інструкції 
з охорони праці, «Інструкція з проведення технічного огляду, безпечної експлуатації.
транспортуванню і зберіганню балонів» (наказ від 19.05.2016р. № 369ТД).____________

На підприємстві функціонує відділ технічного нагляду. Фахівці відділу відділ 
технічного нагляду мають посвідчення експертів технічних:

- експерт технічний з промислової безпеки, начальник відділу технічного нагляду 
Козленко В.І. пройшов навчання в ДП «Головний навчально-методичний центр» 
та йому надано право на проведення технічного огляду, експертного обстеження 
об'єктів котлонагляду (котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів 
пари та гарячої води) -  посвідчення № 159-05-16 дійсне до 20.09.2020р.

- експерт технічний з промислової безпеки, провідний інженер відділу технічного 
нагляду Бельмас С.В. пройшла курс навчання в ДП «Головний навчально-



методичний центр» та їй надано право на проведення технічного огляду, 
експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафто
хімічних, нафтобазопереробних виробництв посвідчення № 85-99-2 дійсне до 
15.11.2020.__________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

Підприємство отримувало 76 дозволів Держгіпромнагляду та Держпраці та їх територі
альних органів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію обладнання 
підвищеної небезпеки. Підприємство має діючий Дозвіл виданий Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області від 13.03.2019 № 0298.19.12 на виконання робіт 
пілвитттеної небезпеки, а саме заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та 
інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним 
газом, (аміак, хлор, вуглекислота, кисень'). Згідно з наказом від 06.03.2012 № 179ТД «Про 
безпечну експлуатацію, зберігання та транспортування балонів в структурних 
підрозділах AT «ЯНТПРОАЗОТ» призначені відповідальні особи за зберігання балонів.

Працівники AT «ДНІПРОАЗОТ» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі відповідно до ППАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та інщими засобами 
індивідуального захисту».__________________________________________________________

засобів індивідуального захисту.

Підприємство має навчально-методичне забезпечення для організації роботи з навчання, 
перевірки знань з питань охорони праці в повному обсязі. Ліцензія на проведення 
освітньої діяльності, пов'язаної з наданням професійної освіти на рівні кваліфікаційних 
вимог до кваліфікаційних робітників (згідно з ріщенням акредитаційної комісії (додаток 
№ 1 від 24.07.2015р. протокол № 118). На підприємстві розроблені навчальні плани та 
програми з питань охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки.

На AT «ІЩІПРОАЗОТ» організовано зберігання балонів згідно НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». 
Балони з отруйними газами, хлором та аміаком, зберігаються у спеціально призначених 
приміщеннях, з киснем, ацетиленом, пропаном, азотом, зрідженим повітрям, гелієм, 
аргоном, двоокисем вуглецю на спеціально облащтованих складах та на відкритому 
повітрі, захищені від атмосферних опадів і сонячного проміння. Балони з киснем та
горючими газами зберігаються окремо.______________________________________________
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки.______________________________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

С.Л. Сідоров
(підпис) (ініціали та прізвище)

20^^р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 ^ р . N

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 прийняггя та 
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку 
в паспорті.".


