
 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України “Про затвердження Мінімальних вимог щодо 
безпеки та здоров’я працівників на роботі під час зберігання, пакування 

нітрату амонію та використання його для виготовлення комплексних і 
рідких мінеральних добрив” 

 

1. Мета 

Проєкт наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України “Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та 

здоров’я працівників на роботі під час зберігання, пакування нітрату амонію та 

використання його для виготовлення комплексних і рідких мінеральних 

добрив” (далі – проєкт акта) розроблено з метою правового регулювання та 

визначення актуальних вимог безпеки під час зберігання, пакування нітрату 

амонію та використання його для виготовлення комплексних і рідких 

мінеральних добрив. 

Досягнення мети передбачається шляхом затвердження проєкту акту та 

фактичної реалізації його положень. 
 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

З урахуванням листа Президента України Володимира Зеленського  

від 06.08.2020 № 01-01/686, Кабінет Міністрів України доручив (доручення  

від 17.08.2020 № 33941/1/1-20) провести оцінку стану поводження з 

небезпечними та вогнегасними речовинами, вибуховими матеріалами, 

виробами, відходами, добривами, які внаслідок притаманних їм властивостей за 

наявності певних факторів та обставин можуть створити загрозу життю і 

здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу, та за результатами 

проведеної роботи вжити відповідних заходів реагування, а також визначити 

актуальність питання щодо розроблення та прийняття необхідних нормативно-

правових актів, що дадуть змогу реалізувати комплекс невідкладних дієвих 

заходів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру. 

Щодо розроблення та прийняття необхідних нормативно-правових актів з 

питань віднесених до компетенції Держпраці у сфері охорони праці, стосовно 

зберігання аміачної селітри для застосування на підприємствах будь-якої галузі, 

а також використання її для виготовлення кальцієвої селітри, комплексних 

мінеральних добрив, визначним є питання актуалізації Правил охорони праці 

при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом, затверджених наказом 

Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду від 01.09.2009 № 142, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 23.09.2009 за № 896/16912. 

Відповідно до статті 4 Закону України “Про охорону праці” (далі - Закон) 

визначено, що державна політика в галузі охорони праці базується на 

принципах, зокрема: 
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встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та 

суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів 

діяльності; 

використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов 

і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва. 

Відповідно до статті 13 Закону визначені вимоги, за якими роботодавець 

зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі 

умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити 

додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони 

праці. 

Враховуючи зазначене, виникла потреба в прийнятті актуалізованих вимог 

щодо безпеки та здоров’я працівників на роботі під час зберігання, пакування 

нітрату амонію та використання його для виготовлення комплексних і рідких 

мінеральних добрив. 
 

3. Основні положення проєкту акта 

Проєкт акта спрямовано на визначення єдиних, актуальних вимог щодо 

безпеки та здоров’я працівників на роботі під час зберігання, пакування нітрату 

амонію та використання його для виготовлення комплексних і рідких 

мінеральних добрив.  

Реалізація проєкту акта сприятиме підвищенню рівня безпеки поводженню 

з нітратом амонію як добривом, поліпшенню умов праці, посилить вимоги до 

регламентації безпечних методів роботи працівників суб’єктів господарювання, 

які виконують роботи під час зберігання, пакування нітрату амонію та 

використання його для виготовлення комплексних і рідких мінеральних добрив.  
 

4. Правові аспекти 

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій 

сфері є: Конституція України, Закон України “Про охорону праці”, наказ 

Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду від 01 вересня 2009 року № 142 “Про затвердження Правил 

охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом”, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року за 

№ 896/16912 (далі - НПАОП 0.00-1.44-09). 

Проєкт акта розроблено з урахуванням вимог законодавства 

Європейського Союзу щодо впровадження заходів, що сприяють покращенню у 

сфері безпеки та гігієни праці. 

Реалізація цього проєкту акта передбачає визнання таким, що втратив 

чинність НПАОП 0.00-1.44-09. 
 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація проєкту акта не потребуватиме додаткових витрат із державного 

та місцевого бюджетів. 
 

 

https://dnaop.com/html/31705/doc-%D0%9D%D0%9F%D0%90%D0%9E%D0%9F_0.00-1.44-09
https://dnaop.com/html/31705/doc-%D0%9D%D0%9F%D0%90%D0%9E%D0%9F_0.00-1.44-09
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6. Позиція заінтересованих сторін 

Реалізація акта впливатиме на інтереси суб’єктів господарювання, які 

використовують найману працю, що пов’язана зі зберіганням, пакуванням 

нітрату амонію та використання його для виготовлення комплексних і рідких 

мінеральних добрив у кількості 500 кг або більше. 

Проєкт акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження 

зі Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських 

об’єднань профспілок на національному рівні та Спільним представницьким 

органом сторони роботодавців на національному рівні. 

Проєкт акта не стосується прав осіб з інвалідністю, сфери наукової та 

науково-технічної діяльності, питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, розвитку 

адміністративно-територіальних одиниць і не потребує погодження 

всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю та їхніми 

спілками, Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку 

науки і технологій та уповноваженими представниками всеукраїнських 

асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого 

самоврядування. 

Проєкт акта оприлюднено на офіційному сайті Державної служби України 

з питань праці (www.dsp.gov.ua).   
 

7. Оцінка відповідності 

У проєкті акта відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у 

сфері європейської інтеграції. 

Проєкт акта не стосується прав та свобод, гарантованих Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод. 

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.       У 

зв’язку з цим, його громадська антидискримінаційна експертиза не 

проводилась. 

Проєкт акта не містить положень, які порушують принцип забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

У проєкті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики 

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. У зв’язку з цим, його громадська антикорупційна експертиза не 

проводилась. 
 

8. Прогноз результатів 

Прийняття проєкту акта надасть можливість визначити єдині, актуальні 

вимоги щодо безпеки та здоров’я працівників на роботі під час зберігання, 

пакування нітрату амонію та використання його для виготовлення комплексних 

і рідких мінеральних добрив. 

Реалізація проєкту акта впливатиме на інтереси працівників, суб’єктів 

господарювання, державу в частині створення національної системи 

запобігання виробничим небезпекам та ризикам для забезпечення ефективної 

http://www.dsp.gov.ua/
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реалізації права працівників на безпечні та здорові умови праці, а також 

приведення до законодавства Європейського Союзу. 

Реалізація проєкту акта не впливатиме на розвиток регіонів, ринок праці, 

громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище. 

Проєкт акта не стосується державного планування для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення. 

 

Вплив реалізації акта на інтереси заінтересованих сторін 
Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на 

заінтересовану сторону 

Пояснення очікуваного 

впливу 

Суб’єкти господарювання, 

які використовують найману 

працю та діяльність яких  

пов’язана зі зберіганням, 

пакуванням нітрату амонію 

та використання його для 

виготовлення комплексних і 

рідких мінеральних добрив. 

Врегулювання відносин у 

сфері охорони праці, які 

встановлюють вимоги до 

суб’єктів господарювання 

незалежно від форм 

власності та організаційно-

правових форм, діяльність 

яких пов’язана зі  

зберіганням, пакуванням 

нітрату амонію та 

використанням його для 

виготовлення комплексних і 

рідких мінеральних добрив. 

 

 

Прийняття проєкту акта 

сприятиме запобіганню 

нещасним випадкам та 

зниженню рівня 

травматизму, який виникає 

під час виконання робіт при 

зберіганні, пакуванні нітрату 

амонію та використанні його 

для виготовлення 

комплексних і рідких 

мінеральних добрив що у 

своєю чергою призведе до 

зменшення витрат, 

пов’язаних з 

відшкодуванням шкоди, 

обумовленої зазначеними 

причинами. 

Працівники суб’єктів 

господарювання, які 

виконують роботи під час 

зберігання, пакування 

нітрату амонію та 

використання його для 

виготовлення комплексних і 

рідких мінеральних добрив. 

Врегулювання відносин 

щодо підвищення безпеки  

працівників, які виконують 

роботи під час зберігання, 

пакування нітрату амонію та 

використання його для 

виготовлення комплексних і 

рідких мінеральних добрив.  

Прийняття проєкту акта 

сприятиме підвищенню 

рівня безпеки та збереження 

здоров’я працівників, 

зменшенню особистих 

витрат у зв’язку з 

погіршенням стану здоров’я. 

 

 

 

Міністр розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України                                Ігор ПЕТРАШКО 
 

____ ___________ 2021 р. 
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