Публічне акціонерне товариство «Рівнеазот» — лідер із виробництва мінеральних добрив
у західній Україні.
Продукція «Рівнеазоту» відома не лише в Україні, а й експортується у більш ніж 40 країн світу
(країни ЄС, Африки, Азії, СНД).
Мінеральні добрива «Рівнеазоту» (аміачна селітра та вапняково-аміачна селітра) неодноразово
ставали переможцем всеукраїнських конкурсів: «Кращий вітчизняний товар», «100 кращих
товарів України» у номінації «Продукція виробничо-технічного призначення», переможцем
у номінації «Товар поза конкуренцією» на Національному Сорочинському ярмарку.
Підприємство було неодноразово відзначено престижними міжнародними відзнаками:
«За технологію та якість продукції» (Німеччина), «За торгову марку» (Італія).
За підсумками роботи останніх років підприємство ввійшло до рейтингу «Топ-100. Кращі
підприємства України». На його базі проходять міжнародні галузеві конференції та семінари.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Рівнеазот» внесено до переліку підприємств
зі стратегічним значенням.
З 2011 року підприємство входить до групи OSTCHEM.
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Вступ

У березні 1969 року започаткував свою трудову біографію хімічний первісток Полісся — Рівненський завод з виготовлення
мінеральних добрив. Сьогодні це хімічний гігант України зі своєю історією, своїми трудовими здобутками і перспективою.
Пріоритетним напрямком у діяльності ПАТ «Рівнеазот» є виробництво гранул родючості для підвищення врожайності українських ланів, а також впровадження заходів, спрямованих на підвищення ефективності діючих виробництв, модернізацію обладнання, поліпшення якості продукції, розширення її асортименту.
За весь період роботи на підприємстві випущено мільйони тонн мінеральних добрив, адипінової кислоти та інших видів продукції виробничо-технічного призначення. За роки свого існування підприємство пройшло непростий шлях становлення та
розвитку. Сьогодні ми можемо пишатися досягненнями та здобутками, які неодноразово відмічалися нагородами виграних
конкурсів та номінацій.
Все це стало можливим завдяки сумлінній праці всіх підрозділів підприємства та злагодженій співпраці власників, керуючої
компанії та правління нашого підприємства.

Михайло Васильович Заблуда
Голова Правління ПАТ «Рівнеазот»
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Вступ

ПАТ «РІВНЕАЗОТ»

100%

лідер України
з виробництва
вапняковоаміачної
селітри

40

країнімпортерів
у всьому світі

2

млрд
грн.

сума
реалізації
продукції
у 2012 році

4 000

людей
працюють
на підприємстві
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Історія

Ідея створення підприємства з виробництва мінеральних добрив у західному регіоні України припала на середину 1960-х років. 31 березня 1969 року Державна
комісія підписала акт прийому в експлуатацію виробництва аміаку та аміачної води — цей день став днем
народження Рівненського заводу азотних добрив. Але
до цієї дати в історії підприємства вже відбулися деякі
суттєві події. У 1967 році, після появи автодороги
і залізниці, які з’єднали майбутній завод з містом, дав
свою першу продукцію цех з приготування аміачної
води (нині цех аміаку-1). Розпочалося також будівництво нових корпусів цеху аміаку-2 для виробництва
рідинного аміаку потужністю 103 тис. т на рік. Одночасно з пуском цеху з виготовлення аміачної води
було створено відділ технічного контролю. У 1968 році
це була маленька лабораторія. Минуть роки — і служба контролю сировини та готової продукції суттєво
розшириться.

Історія
Склад аміаку та цех
неконцентрованої азотної
кислоти (2008)

Будівництво цехів адипінового
виробництва (1981)

Будівництво об’єктів цеху
хімічної підготовки води (1984)
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Історія

З початку 1969 року запрацювали нові допоміжні цехи:
водопостачання і каналізації, залізничний, електроцех, центральна заводська лабораторія. Завод розвивався, міцнів.
Виконувалася виробнича програма і, водночас, будувалися
нові цехи. Розпочалося будівництво цехів неконцентрованої
азотної кислоти та аміачної селітри, які наприкінці грудня 1972 року були введені в експлуатацію. Була ще одна
трудова перемога: за підсумками роботи 1972 рік перестав
бути збитковим і завод перейшов у розряд рентабельних
підприємств. Символ заводу — хімічна колба — став відтоді складовою герба міста Рівне.

Наступні роки були роками і успішного розвитку, і складних
випробувань, і навіть кризових явищ. З 1990-х років і аж
до завершення процесу приватизації підприємство перебувало у вкрай важкому стані.
Вересень 2003 року став початком нової ери в історії
«Рівнеазоту». З приходом на підприємство нового власника
після завершення процесу приватизації у виробництво почали вкладатися серйозні інвестиції, що дало змогу провести капітальні ремонти у всіх цехах, суттєво модернізувати
обладнання і вивести завод з економічної кризи. Інвестиційні кошти дали можливість також розпочати випуск нових
видів добрив, у першу чергу – вапняково-аміачної селітри.
«Рівнеазот» нині є лідером з виробництва цього виду добрив в Україні.

Наприкінці 1983 року введено в дію органічне виробництво — адипінову кислоту.

У 2011 році завод увійшов до складу групи
OSTCHEM Group DF.

Заводоуправління підприємства
(1973)

Агрегати органічного виробництва
(2002)
Цех аміаку-2 (2003)
Об’єкти органічного виробництва
(1985)

Центральний пульт
управління адипінового
виробництва (2003)

Сучасне
заводоуправління
підприємства

12

Виробничі потужності

Виробничі
потужності

Завдяки високій культурі виробництва, висококваліфікованому колективу професіоналів, постійній
модернізації обладнання, автоматизації та комп’ютеризації виробничих процесів «Рівнеазот» займає впевнене місце у промисловості України та складає конкуренцію багатьом закордонним хімічним підприємствам.
«Рівнеазот» виробляє мінеральні добрива (аміачну
селітру, вапняково-аміачну селітру, аміак, тукосуміш
«Рівне-NPK»), органічну продукцію (адипінову кислоту,
циклогексанол, циклогексанон, нижчі дикарбонові кислоти, кубовий залишок циклогексанолу), а також іншу
продукцію (неконцентровану азотну кислоту, вуглекислоту, технічний кисень, сухий лід, рідкий азот).
Підприємство займає територію близько 890 гектарів.
ПАТ «Рівнеазот» об’єднує 6 основних технологічних
і 14 допоміжних цехів.
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Виробничі потужності

Основні потужності
Аміак рідкий

420 тис. т на рік

Аміачна селітра
гранульована

520 тис. т на рік

Вапняковоаміачна селітра

470 тис. т на рік

Адипінова
кислота

25 тис. т на рік
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Виробничі потужності

Основні цехи

Допоміжні цехи

Виробництво
аміаку

Виробництво неконцентрованої
азотної кислоти

Виробництво аміачної
селітри

Виробництво вапняковоаміачної селітри

Виробництво органіки

паро-котельний цех;
цех електропостачання;
цех ремонту енергетичного обладнання;

Цех аміаку №1

Цех аміаку №2

Цех неконцентрованої азотної кислоти

Цех аміачної селітри

Цех складних мінеральних
добрив

Цехи АК-1 — АК-5

Виготовляє аміачну
воду, сухий лід, вуглекислоту, кисень технічний і азот рідкий.
Перша аміачна вода
одержана в листопаді
1968 року.

Виготовляє аміак синтетичний. Введений в експлуатацію в 1973 році.

Здійснює виробництво неконцентрованої азотної кислоти (в 1972 році введено
в експлуатацію два агрегати
азотної кислоти потужністю
120 тис. т/рік; в період з 1974
по 1984 роки введено в експлуатацію ще 6 агрегатів азотної
кислоти).

Виготовляє азотне добриво — аміачну селітру з вмістом
34% азоту.

На наявному обладнанні виробництва складних фосфорних
добрив проведено реконструкцію, що дало можливість
одержувати нову для України
продукцію: вапняково-аміачну
селітру. Це — перше в Україні
великотоннажне виробництво.

В його складі 2 основні технологічні
цехи, які виготовляють циклогексанол,
циклогексанон та адипінову кислоту,
і цехи, які виготовляють допоміжні
матеріали — каустичну соду, а також продукцію із відходів виробництва: очищені нижчі дикарбонові
кислоти.

цех КВПіА;
цех водопостачання і каналізації;
цех хімічної підготовки води;
залізничний цех;
автотранспортний цех;
цех нейтралізації і очистки промислових
стоків підприємства і побутових стоків
м. Рівне;
ремонтно-будівельний цех;
ремонтне виробництво;
цех господарської діяльності;
цех зв’ язку;
цех складського господарства
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Основна продукція

Основна продукція
Азотні добрива

Органічне виробництво

Назва

Стандарт

Назва

Аміак водний технічний

ГОСТ 9-92

Кубовий залишок циклогексанолу
(КЗЦ)

ТУ У 24.1-05607824-052:2010

Аміак рідкий технічний

ГОСТ 6221-90

Легка фракція циклогексанону
(ЛФЦ)

ТУ У 24.1-05607824-051:2010

Амонію нітрат (селітра аміачна)

Вапняково-аміачна селітра (ВАС)

Карбамід

Тукосуміш «Рівне-NРК»

ДСТУ 7370:2013

ТУ У 24.1-05607824-041-2004

ГОСТ 2081-92

ТУУ 24.1-05607824-044-2007

Циклогексанон технічний

Стандарт

ГОСТ 24615-81
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Основна продукція

Гази
Назва

Азот рідкий

Кислоти
Стандарт

ДСТУ ГОСТ 9293:2009

Діоксид вуглецю скраплений

ДСТУ 4817:2007

Діоксид вуглецю твердий

ГОСТ 12162-77

Кисень газоподібний технічний

ДСТУ ГОСТ 5583:2009

Назва

Кислота адипінова

Кислоти нижчі дикарбонові (суміш)
(НДК очищені)

Стандарт

ГОСТ 10558-80

ТУ У 24.1-05607824-045:2007
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Географія діяльності

Географія діяльності
Понад 40 країн світу (країни ЄС, Африки, Азії, СНД ), 23 області України і Автономна
Республіка Крим використовують рівненські мінеральні добрива.

Австралія
Австрія
Аргентина
Бельгія
Білорусь
Бразилія
Грузія

Ізраїль
Індія
Індонезія
Іран
Ірландія
Іспанія
Італія

Малайзія
Мексика

Словаччина
Словенія

Нігерія
Нідерланди
Німеччина
Нова Зеландія

Taнзанія
Туреччина

Кенія
Китай

Пакистан
Польща

Латвія
Ливан
Литва

Росія
Румунія

Угорщина
Україна
Франція

Данія
Єгипет

Чехія
Швейцарія
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Система менеджменту якості

Система менеджменту
якості

Система менеджменту якості охоплює всі етапи життєвого циклу
продукції підприємства — від її виробництва до обслуговування
і підтримки замовників.
Централізований відділ технічного контролю (ЦВТК) «Рівнеазоту»
стежить за якістю виготовленої продукції. Цей відділ представляє
власну розроблену систему контролю якості підприємства.
Бюро з управління якістю, стандартизації, сертифікації та нагляду в сфері REACH розробляє та впроваджує нові та переглядає
чинні стандарти підприємства, технічні умови та інші документи
із стандартизації та сертифікації, проводить роботи з підвищення
якості та конкурентоспроможності продукції та послуг методами
стандартизації.
Також бюро здійснює моніторинг і аналіз нового хімічного законодавства Європейського Союзу REACH та організаційно-методичне
керівництво з впровадження вимог цього законодавства.
З метою забезпечення відповідності показників стандартів підприємства сучасному рівню науки та техніки, потребам ринку, експортним вимогам, бюро організовує їхню систематичну перевірку.
Роботою всіх підрозділів з питань виробництва керує заступник
голови правління — головний інженер Володимир Григорович
Коваленко. Вся інша робота підприємства розділена на сегменти,
які очолюють директори за напрямками.
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Основні результати діяльності

Пріоритетним напрямком діяльності підприємства стало впровадження у виробництво заходів, спрямованих на підвищення
ефективності діючих цехів, модернізацію обладнання, поліпшення
якості продукції та розширення її асортименту.

Основні
результати
діяльності
2010—2012

2

млрд
грн.

180

млн
грн.

склала сума реалізованої
основної продукції за 2012 р.

сплачено податків
підприємством у 2012 р.
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Основні результати діяльності

Виробництво основних продуктів
Продукт

Разом
2010-2012 роки

2010 рік

2011 рік

2012 рік

69 369

75 625

61 974

206 968

Селітра аміачна (т)

519 346

527 716

549 424

1 596 486

Вапняково-аміачна селітра (т)

353 917

419 249

323 162

1 096 328

Аміак рідкий технічний (т)

411 653

428 303

396 279

1 236 235

Азотна кислота (т)

650 056

706 174

649 959

2 006 189

Адипінова кислота (т)

19 832

29 116

12 742

61 690

Циклогексанол (т)

19 366

27 878

12 168

59 412

313,940

275,380

222,606

812

1,53

6,73

5,46

14

285,023

374,604

448,806

1 108

70,04

67,86

52,58

190

981

1 377

605

2 964

Аміак водний технічний (т)

Рідка вуглекислота (т)
Сухий лід (т)
Рідкий азот (т)
Кисень в баллонах (тис. м3)
НДКО (т)
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Основні результати діяльності

Реалізація основних продуктів
Продукт
Аміак водний технічний

2010 рік, грн.

2011 рік, грн.

2012 рік, грн.

Разом 2010-2012
роки, грн.

59 225 057

81 542 736

86 882 112

227 649 906

Селітра аміачна

877 109 668

1 201 557 904

1 366 914 562

3 445 582 134

Вапняково-аміачна селітра

512 857 861

791 125 338

648 089 937

1 952 073 137

86 155 975

88 897 823

83 819 006

258 872 804

58 713

72 024

80 018

210 754

134 106 764

221 297 184

124 880 272

480 284 220

22 399 892

43 210 340

38 925 305

104 535 537

335 473

372 403

341 354

1 049 230

4 030

30 790

24 980

59 799

Рідкий азот

181 194

272 864

336 605

790 662

Кисень в балонах

157 976

166 026

99 275

423 277

4 334 365

10 338 335

5 849 911

20 522 612

1 696 926 967

2 438 883 768

2 356 243 337

6 492 054 072

Аміак рідкий технічний
Азотна кислота
Адипінова кислота
Циклогексанон
Рідка вуглекислота
Сухий лід

НДКО
ВСЬОГО:
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Інвестиції та модернізація

Інвестиції
та модернізація
2010—2012

Інвестиційний план розвитку підприємства спрямований на підвищення ефективності виробництва, зниження собівартості виробленої продукції та збільшення
випуску товарної продукції.

У 2012 році на «Рівнеазоті» було реалізовано
два інвестиційні проекти:
введення в експлуатацію нового агрегату
виробництва слабкої азотної кислоти;
введення в експлуатацію установки з виробництва
та регенерації електроенергії на основі рекуперації
пари.
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Інвестиції та модернізація

У 2013 році на підприємстві
виконано такі інвестиційні
проекти:
впровадження установки виділення водню із продувних газів цеху
аміаку-2;

170,2
млн грн.

178
млн грн.

відновлення агрегату №1 з виробництва неконцентрованої азотної
кислоти;
відновлення другого агрегату підготовки синтез-газу цеху аміаку-2
з переводом на розподільну систему
управління.

було інвестовано
в «Рівнеазот»
у 2012 році

вкладено
в підприємство
у 2013 році згідно
з інвестиційним
планом

Загальний обсяг
інвестицій в «Рівнеазот»
групою OSTCHEM
у 2011–2013 рр.

543
млн грн.
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Соціальна відповідальність

Соціальна
відповідальність

Активну позицію «Рівнеазот» займає не тільки у хімічній галузі, але й у соціальній сфері.
Підприємство допомагає шкільним та дошкільним
установам, комунальним організаціям, оздоровчим
лікувальним закладам, релігійним організаціям, державним установам.
Серед соціальних проектів підприємства — і придбання обладнання та автомобілів невідкладної швидкої
допомоги лікувальним закладам, і передплата періодики для навчальних закладів, і адресна допомога
інтернатам, пансіонатам, монастирям тощо.

53

млн
грн.

обсяг витрат на реалізацію
благодійних проектів у 2012 році

5,5

млн
грн.

обсяг коштів, виділених підприємством
на ремонт доріг у рамках проекту
«Збережи своє місто» у 2012—2013 роках

2,3

млн
грн.

виділено на соціальну підтримку
працівників «Рівнеазоту» у 2012 році
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Соціальна відповідальність

Окрім того, соціальна служба підприємства турбується
про допомогу працівникам «Рівнеазоту» та задоволення їхніх соціальних потреб. Лише у 2012 році соціальна
підтримка працівників склала 2,3 мільйона гривень.
Допомогу отримали призовники в лави армії, матері
при народженні дитини та багатодітні родини, працівники підприємства, які потребували на лікування, а також при звільненні і виході на заслужений відпочинок.
До 8 Березня отримали премію як працюючі жінки підприємства, так і жінки-ветерани підприємства, які нині
є непрацюючими пенсіонерами. Не обминули увагою
і колишніх працівників підприємства, учасників Великої
Вітчизняної війни, — їм також виділено матеріальну
допомогу.

40

Екологічна відповідальність

Питання охорони навколишнього середовища посідає чільне місце у процесах наявного виробництва
та розвитку виробничих потужностей підприємства.
Екологічний моніторинг та контроль за дотриманням
природоохоронного законодавства на підприємстві
проводить відділ охорони навколишнього середовища.
Працівниками відділу щорічно розробляється та успішно виконується комплексний план заходів з охорони
навколишнього середовища, який затверджується
головним інженером підприємства та погоджується
з органами місцевого самоврядування.

Екологічна
відповідальність

Цей документ передбачає заходи з охорони та раціонального використання водних, повітряних ресурсів
та надр землі. Так, у 2013 році на підприємстві заплановано провести 17 екологічних проектів. Окрім цього
загального плану, кожен цех розробляє (та погоджує
з відділом охорони навколишнього середовища) локальний план заходів у цехах, спрямованих на охорону
довкілля.
Усі заходи з охорони навколишнього середовища
«Рівнеазот» виконує відповідно до програми «Відповідальна турбота хімічної промисловості України»,
що є частиною спільної екологічної політики всіх
підприємств групи OSTCHEM, які приєдналися до Глобальної хартії Responsible Care.

1

млн
грн.

обсяг витрат підприємства
на екологічні проекти
у 2013 році
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Розвиток персоналу

Розвиток
персоналу

Нині на підприємстві працює понад 4 000 чоловік,
близько 2 800 з них — робітники. 27% працівників
підприємства мають закінчену вищу освіту. Середній
вік працівників — 44,8 років.

37%

працівників мають звання
«Ветеран праці»

Дирекція підприємства концентрує свою увагу і на підборі, розстановці та навчанні кадрів. У структурі підприємства функціонує навчальний центр, який організовує професійне та спеціальне навчання працівників,
стажування молодих спеціалістів у період їх адаптації,
виробничу практику учнів професійних технічних закладів та студентів вузів.

Контактна інформація
ПАТ «РІВНЕАЗОТ»,
м. Рівне-17, Україна, 33017
Тел.:

+38 0362 61-22-03

Факс: +38 0362 61-80-10

E-mail: ofice-dir@azot.rv.ua
www.ostchem.com

