
ДЕКЛАРАЦ ІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця:
1. Найменування юридичної особи:

2. Місце знаходження:
3. Код згідно ЄДРПОУ:
4. Прізвище, ім'я та по батькові 

керівника:
5. Номер телефону:
6. Адреса електронної пошти:
7. Місце виконання робіт підвищеної 

небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки

Акціонерне товариство «Укртранснафта» 
(далі -  AT «Укртранснафта»)
01021, м. Київ, вул. Московська, 32/2; 
31570412

(+38044)201-57-01, 201-57-76, 201-57-78 
office@ukrtransnafta.com

Нафтоперекачувальна станція «Новини» (далі -  
НПС «Новини») AT «Укртранснафта», 
вул. Дружби, 7, с. Плоске, Острозький р-н, 
Рівненська обл., тел. 036-269-33-20

Гавриленко Микола Миколайович

Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди укладено з Приватним акціонерним товариством 
«Страхова компанія «Трансмагістраль». Договір №10007-12 від 22.06.2018 діє протягом 12 
(дванадцяти) місяців з дня набуття чинності.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  18.04.2018

Я, заступник директора технічного-головний інженер (м.Львів) АТ «Укртранснафта» 
Яновський Сергій Романович, діючи на підставі довіреності, виданої генеральним директором 
АТ «Укртранснафта» Гавриленком М.М. 01.10.2018 за реєстровим №453, цією декларацією 
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки:

1. Під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
-  роботи, що виконуються на висоті понад 1,3м;
-  роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 

замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах);
-  земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 

підземних комунікацій чи під водою;
-  роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В;
-  зберігання балонів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, 

вибухонебезпечним та інертним газом;
-  зварювальні роботи;
-  обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.

2. Балони із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом зберігаються в
спеціальних складах, окремо для горючих газів та інших газів.

3. При виконанні зварювальних робіт використовуються: випрямляч зварювальний
інверторний ПАТОН ВДИ-200Р, випрямляч зварювальний ВД-306.

4. Під час експлуатації (застосування) таких технологічних транспортних засобів:

№ з/п
Н а й м е н у в а н н я  м а ш и н , м ех а н ізм ів , у ста т к у в а н н я , ти п  або  м а р к а  (за  

н а я в н о ст і), н ом ер  п ар т ії, за в о д сь к и й  н ом ер
Д а т а  в и г о т о в л е н н я , 
к р а їн а  п о х о д ж ен н я

К іл ь к ість

1 Автонавантажувач 41.015, заводський № 937 1995, Україна 1
2 Екскаватор САТ-428 Д, заводський № МВМ00241 2004, Німеччина 1

mailto:office@ukrtransnafta.com


5. Кількість робочих місць складає 40 од., у тому числі тих, на яких існує підвищений 
ризик виникнення травм 36 од.

6. Кількість виробничих дільниць 6 од.

Інші відомості:
1. Відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки на НПС «Новини» АТ «Укртранснафта»:
• в цілому на об’єкті -  начальник НПС «Новини» Закала Андрій Богданович пройшов 

перевірку знань з питань охорони праці, промислової безпеки та пожежної безпеки в 
постійно-діючій комісії з охорони праці філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» 
АТ «Укртранснафта», протокол №301/2018 від 05.04.2018, посвідчення №279-7.

• на дільницях - керівники дільниць (груп), які пройшли навчання та перевірку знань в 
ДП «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці», протокол №114 від 
22.08.2018, протокол №115 від 23.08.2018, протокол №118 від 31.08.2018, протокол 
№118/а від 31.08.2018, а саме: начальник механотехнологічної дільниці Салата Тарас 
Борисович, посвідчення №3743-114-18, посвідчення №3694-115-18, посвідчення 
№3838-118-18, посвідчення №3838-118/а-18; майстер механотехнологічної дільниці 
Івасик Василь Васильович посвідчення №3735-114-18, посвідчення №3689-115-18, 
посвідчення №3823-118-18, посвідчення №3823-118/а-18; механік транспортної групи 
Обуховський Святослав Володимирович посвідчення №3693-115-18, посвідчення 
№3739-114-18.

2. Наказом філії «МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» від 03.04.2017 № 169 
затверджено структуру служби охорони праці з закріпленням за фахівцями служби охорони 
праці підконтрольних об’єктів. Наказом АТ «Укртранснафта» від 26.09.2018 №327 затверджено 
функціональну організаційну структуру напрямку охорони праці, промислової безпеки та 
метрологічного забезпечення АТ «Укртранснафта», згідно якої в виробничих підрозділах 
Товариства створено службу охорони праці, до складу якої входять інженери з охорони праці.

Інженер з охорони праці НПС «Новини» вул. Дружби, 7, с. Плоске, Острозький р-н, 
Рівненська обл. Тарасенко Едуард Миколайович, пройшов навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці, промислової безпеки в Державному підприємстві «Інститут підготовки кадрів 
промисловості», протокол №17 ОП від 12.07.2017, посвідчення № 207.

3. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці здійснюється відповідно до вимог 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці у ПАТ 
«Укртранснафта», затвердженого наказом від 23.10.2017 №303.

4. В філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» АТ «Укртранснафта» створена 
постійно-діюча комісія (ПДК) з перевірки знань з питань охорони праці, промислової та 
пожежної безпеки, наказ №181 від 28.09.2018, члени якої (заст. директора -  головний інженер 
Яновський С.Р. -  голова комісії, начальник відділу ОП Хома Р.П. -  заступник голови комісії, 
головний механік Лисак Б.С., головний енергетик Дуда О.Б., начальник відділу лінійної 
частини Залеський В.М., начальник відділу капбудівництва та капітальних ремонтів 
Баран М.Є., начальник відділу метрологічного забезпечення Ковалишин П.Ю., начальник 
відділу АСУ ТП Хомин О.Є., начальник транспортного відділу Шевченко П.П., начальник 
сектору пожежної безпеки Леконцев П.Ю., начальник відділу зв’язку Татьянін В.А., голова 
первинної профспілкової організації Корда І.М.) пройшли навчання та перевірку знань в ДП 
«Західний експертно-технічний центр Держпраці», протокол №01-281 від 24.09.2018.

5. Робітники виробничих дільниць проходять щорічне навчання, перевірку знань та 
інструктажі (вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий) з питань ОП та ПБ.

6. Обслуговуючий та ремонтний персонал навантажувачів пройшли навчання та 
перевірку знань питань охорони праці на підприємстві, протокол №6/18 від 08.10.2018. Наказом 
НПС «Новини» АТ «Укртранснафта» від 08.10.2018 № 11 призначені відповідальні за



технічний стан та безпечне проведення робіт навантажувачами, обслуговуючий та ремонтний 
персонал, допущені до виконання робіт водії навантажувачів.

7. Відповідними наказами по філії «МН «Дружба» АТ «Укртранснафта» переглянуто, 
затверджено та введено в дію 330 інструкцій з охорони праці по професіях та видах робіт.

8. Технологічні транспортні засоби проходять щорічний державний технічний огляд та 
зареєстровані в Держпраці. Експлуатаційна документація в наявності та ведеться згідно чинних 
норм та правил.

9. Засоби індивідуального захисту видаються працівникам відповідно до вимог 
«Положення про порядок забезпечення працівників ПАТ «Укртранснафта» спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», затвердженого 
наказом Товариства від 02.04.2014 №40, а саме: костюм робочий літній, костюм робочий 
зимовий, плащ водонепроникний, костюм зварника, жилет сигнальний, рукавиці брезентові, 
рукавиці «Краги», чоботи та черевики літні, чоботи та черевики утеплені, захисні окуляри, 
захисний щиток, підшоломник, захисний шолом, запобіжний пояс.

10. Нормативно-правова та матеріально-технічна бази в наявності, відповідає вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

С.Р.Яновський
(ініціали та прізвище)

органі Держпраці
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
Держпраці______________ 20___ р. № ____________________ .


