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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. ПОЛТАВСЬКУ ВОЄНІЗОВАНУ ЧАСТИНУ ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ І 

ЛІКВІДАЦІЇ ВІДКРИТИХ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ ФОНТАНІВ (далі Полтавська 

воєнізована частина) утворено відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів відкритого 

акціонерного товариства "Укрнафта" від  08.10.1997 року. 

Рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ "Укрнафта" від 22.03.2011 р. найменування 

товариства змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА" та 

затверджено Статут ПАТ "УКРНАФТА", державну реєстрацію якого проведено 23.03.2011 р. 

1.2. ПОЛТАВСЬКА ВОЄНІЗОВАНА ЧАСТИНА ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ І 

ЛІКВІДАЦІЇ ВІДКРИТИХ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ ФОНТАНІВ входить до складу ПАТ 

"УКРНАФТА" на правах структурної одиниці (філії) та діє на підставі даного Положення.                

1.3. Найменування Полтавської воєнізованої частини: 

1.3.1. Повне найменування – ПОЛТАВСЬКА ВОЄНІЗОВАНА ЧАСТИНА ПО 

ПОПЕРЕДЖЕННЮ І ЛІКВІДАЦІЇ ВІДКРИТИХ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ ФОНТАНІВ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" (Полтавська воєнізована 

частина по попередженню і ліквідації відкритих нафтових і газових фонтанів Публічного 

акціонерного товариства "Укрнафта"); 

1.3.2. Скорочене найменування –  ПОЛТАВСЬКА ВОЄНІЗОВАНА ЧАСТИНА ПАТ 

"УКРНАФТА" (Полтавська воєнізована частина ПАТ "Укрнафта"); 

1.3.3. Полтавська воєнізована частина має право використовувати як повну, так і 

скорочену назви. Написання найменування як великими, так і малими літерами є тотожним 

написанню офіційного найменування Полтавської воєнізованої частини, за умови повного 

збігу всіх букв. 

1.4. Місцезнаходження Полтавської воєнізованої частини: 

36000, Україна, м. Полтава, Київський р-н, вулиця Ливарна, будинок 10. 

1.5 Полтавська воєнізована частина є об’єктовою спеціалізованою професійною 

аварійно-рятувальною службою, що функціонує у відповідності до діючого законодавства 

України. 

Полтавська воєнізована частина діє з метою забезпечення виконання завдань і функцій, 

передбачених статутом ПАТ «УКРНАФТА» та цим Положенням. 

1.6. В своїй діяльності Полтавська воєнізована частина керується діючим 

законодавством України, Статутом ПАТ "УКРНАФТА", внутрішніми розпорядчими актами 

ПАТ "УКРНАФТА" та цим Положенням. 

1.7. Полтавська воєнізована частина має круглу печатку, яка містить найменування та 

ідентифікаційний код ПАТ "Укрнафта", а також найменування і ідентифікацій код 

Полтавської воєнізованої частини, кутовий штамп, бланки з ознакою ПАТ "УКРНАФТА", 

окремий баланс, що входить до загального балансу ПАТ "УКРНАФТА". Воєнізована частина 

має право використання знаку для товарів і послуг (логотипу) ПАТ "УКРНАФТА". 

1.8. Для організації і ведення діяльності Полтавської воєнізованої частини за місцем її 

знаходження відкриваються банківські рахунки. Характер та обсяг операцій, які можуть 

проводиться за даними рахунками, визначається цим Положенням та договором з банком. 

1.9. Структура Полтавської воєнізованої частини затверджується Головою Правління 

ПАТ "УКРНАФТА". 

1.10. Полтавська воєнізована частина діє на принципах єдиноначальності, статутної 

дисципліни та особистої відповідальності особового складу, який має відповідну спеціальну, 

спеціальну фізичну та психологічну підготовку, атестований на здатність до проведення 

аварійно-рятувальних робіт і зобов’язаний носити формений одяг встановленого зразка. 

1.11. Це положення розроблено на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 

17 серпня 2001 р. №1058 „Про затвердження Типового статуту Державної аварійно-

рятувальної служби”. 
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2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

2.1. Головним завданням Полтавської воєнізованої частини є виконання робіт по 

попередженню і ліквідації відкритих нафтових та газових фонтанів і інших аварій у 

газовибухонебезпечних середовищах на об'єктах ПАТ "УКРНАФТА", а також за 

дорученнями ПАТ "УКРНАФТА" для інших замовників. 

2.2. Предметом діяльності Полтавської воєнізованої частини є: 

2.2.1. проведення профілактичної роботи по попередженню виникнення 

нафтогазопроявів, викидів і відкритих нафтових і газових фонтанів; 

2.2.2. рятування людей при аваріях, отруєннях, які відбуваються під час виникнення 

газових і нафтових фонтанів та прийняття заходів попередження та ліквідації небезпеки, що 

загрожує населеним пунктам, які розташовані поблизу відкритих газових і нафтових 

фонтанів; 

2.2.3. проведення робіт по ліквідації нафтових викидів і відкритих фонтанів; 

2.2.4. проведення складних аварійно-ремонтних робіт у газовибухонебезпечному 

середовищі із застосуванням ізолюючих апаратів; 

2.2.5. здійснення відомчого нагляду за дотриманням нормативних документів щодо 

фонтанної безпеки на об’єктах, які обслуговуються Полтавською воєнізованою частиною; 

2.2.6. розробка і виготовлення технічних засобів для попередження та для ліквідації 

відкритих газових і нафтових фонтанів, складання нормативної та методичної документації 

для протифонтанної служби; 

2.2.7. вивчення виробничої обстановки, техніки та технології робіт на 

підприємствах і організаціях, які обслуговуються, з метою розробки та здійснення 

заходів попередження виникнення відкритих газових і нафтових фонтанів, аварій 

у газовибухонебезпечних середовищах, а також швидкої та ефективної їх ліквідації; 

2.2.8. здійснення перевірок обслуговуючих підприємств з питань, які входять до 

компетенції частини; 

2.2.9. інструктаж та практичне навчання робітників та ІТП бурових бригад, бригад по 

випробуванню, освоєнню та капітальному ремонту свердловин необхідним прийомам і 

методам попередження та ліквідації газонафтопроявлень, відкритих фонтанів, інших аварій у 

загазованих середовищах; 

2.2.10. участь у роботі комісій по розслідуванню причин виникнення відкритих газових 

і нафтових фонтанів і пов'язаних з ним нещасних випадків; 

2.2.11. облік і аналіз газових і нафтових фонтанів, що виникли, та розробка заходів по 

попередженню; 

2.2.12. участь у монтажі противикидного обладнання при будівництві та ремонті 

свердловин; 

2.2.13. проведення аналізів повітряного середовища при ліквідації 

газонафтоводопроявлень і відкритих фонтанів та інших аварій у загазованих середовищах; 

2.2.14. участь у розробці планів ліквідації можливих газонафтоводопроявлень, викидів 

відкритих нафтових і газових фонтанів, аварій у загазованих середовищах; 

2.2.15. надання дозволів на проведення робіт у свердловині після монтажу на гирлі 

противикидного обладнання, а також на проведення газонебезпечних робіт у випадках, 

передбачених відповідними інструкціями і нормативними документами; 

2.2.16. зберігання і підтримання у робочому стані у спеціальних складах недоторканого 

запасу обладнання, пристроїв, інструментів, матеріалів, засобів індивідуального захисту і 

зв'язку, необхідних для проведення робіт по ліквідації відкритих  газових   і   нафтових  

фонтанів  та  інших  аварій  у  загазованих середовищах; 

2.2.17. здійснення впровадження прогресивних методів організації робіт по 

попередженню виникнення і ліквідації аварій, вибухів, відкритих газових і нафтових 

фонтанів, розробка і проведення єдиної технічної політики у справі попередження та 

безпечної ліквідації аварій та фонтанів; 

2.2.18. проведення проектно-конструкторських робіт; 
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2.2.19. здійснення заходів щодо охорони навколишнього середовища та раціонального 

використання природних ресурсів при виконанні профілактичної роботи, роботи по ліквідації 

відкритих газових та нафтових фонтанів; 

2.2.20. створення безпечних умов праці, впровадження вимог правил, інструкцій з 

охороні праці та пожежної безпеки, розробка та здійснення організаційно-технічних заходів 

по усуненню причин та умов, які породжують виробничий травматизм і профзахворювання; 

2.2.21. підготовка нових робітників, перепідготовка, навчання іншим професіям, 

підвищення кваліфікації спеціалістів і робітничих кадрів, в тому числі за кордоном; 

2.2.22. здійснення зовнішньоекономічної діяльності в обсягах, що визначаються цим 

Положенням, забезпечення у встановленому порядку укладання та виконання контрактів з 

профілактичного та оперативного обслуговування іноземних компаній та спільних 

підприємств; 

2.2.23. забезпечення здійснення Полтавською воєнізованою частиною діяльності, що 

пов’язана з інформацією, яка становить державну таємницю, з дотриманням вимог чинного 

законодавства щодо збереження державної таємниці; 

2.2.24. забезпечення здійснення Полтавською воєнізованою частиною діяльності, що 

пов’язана з виконанням мобілізаційного завдання, організації роботи з обліку та бронювання 

військовозобов’язаних, збереження мобілізаційного резерву та захисту працюючого 

персоналу від надзвичайних ситуацій техногенного походження; 

2.2.25. здійснення інших видів діяльності, що не забороняються законодавством 

України, які сприяють виконанню головних завдань Полтавської воєнізованої частини. 

2.3. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються після одержання 

відповідних ліцензій. 

Виробнича діяльність  Полтавської воєнізованої частини здійснюється при 

безумовному дотриманні вимог чинного законодавства України, інструкцій з охорони праці, 

пожежної безпеки і охорони навколишнього природного середовища. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ ТА 

РОБІТ ПО ЛІКВІДАЦІЇ ВІДКРИТИХ ФОНТАНІВ 

ТА ІНШИХ АВАРІЙ У ЗАГАЗОВАНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 

3.1. Профілактична робота по попередженню виникнення відкритих газових і нафтових 

фонтанів та інших аварій у загазованих середовищах здійснюється працівниками Полтавської 

воєнізованої частини у відповідності з існуючими правилами та інструкціями, 

затвердженими центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, ПАТ «Укрнафта». 

3.2. При одержанні повідомлення про газонафтоводопроявлення, викид, відкритий 

нафтовий або газовий фонтан, інші аварії у загазованих середовищах керівництво 

Полтавської воєнізованої частини забезпечує негайний виїзд оперативної групи до місця 

аварії з необхідними технічними засобами та проводить першочергові роботи по їх ліквідації. 

3.3. Для ліквідації газонафтоводопроявлення, викиду або відкритого фонтану, інших 

аварій в загазованих середовищах, створюється у встановленому порядку штаб, який несе 

повну відповідальність за стан і результати проведення цих робіт і здійснює їх у 

відповідальності з інструкцією по організації та безпечному веденню робіт при ліквідації 

відкритих газових і нафтових фонтанів та іншими нормативними документами. 

 

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПОЛТАВСЬКОЇ ВОЄНІЗОВАНОЇ ЧАСТИНИ 

4.1. Полтавська воєнізована частина в межах наданих повноважень, в порядку 

передбаченому внутрішніми розпорядчими документами ПАТ "УКРНАФТА", за 

погодженням та/або відповідно до довіреності ПАТ "УКРНАФТА"   має право: 

1) укладати та виконувати господарські договори, в тому числі: купівлі-продажу, 

оренди, найму, позички, підряду, виконання науково-дослідних або дослідно-

конструкторських та технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного 
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експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, позики, банківського вкладу, 

комерційної концесії, про використання об'єктів промислової (інтелектуальної) власності, 

договори на передачу права подачі заявки та одержання патенту на об’єкти промислової 

власності між авторами винаходу (корисної моделі) та ПАТ "УКРНАФТА"; про виконання 

науково-дослідних, експериментально-конструкторських робіт; 

2) на підставі довіреності ПАТ "УКРНАФТА" здійснювати спільну господарську 

діяльність з українськими та іноземними підприємствами і організаціями для досягнення 

спільної мети, на основі об'єднання вкладів  учасників  (просте товариство) або без 

об'єднання вкладів учасників; 

3) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з будь-яких видів робіт та послуг, а 

також проводити митні операції, що не заборонені чинним законодавством України; 

4) здійснювати реєстрацію і зняття з обліку транспортних засобів у відповідних 

уповноважених державних органах України за місцезнаходженням автогосподарств згідно з 

розпорядженнями ПАТ "УКРНАФТА"; 

5) самостійно отримувати ліцензії на види діяльності, що підлягають ліцензуванню;  

6) вимагати відшкодування збитків заподіяних сторонніми організаціями та третіми 

особами; 

7) виключно за погодженням з ПАТ "УКРНАФТА" та на підставі довіреності ПАТ 

"УКРНАФТА" вести претензійно-позовну роботу; 

8) користуватися і розпоряджатися закріпленим за Полтавською воєнізованою 

частиною майном, згідно з законодавством України, Статутом ПАТ "УКРНАФТА" та 

Положенням про управління майном ПАТ "УКРНАФТА"; 

9) використовувати банківські рахунки для здійснення своєї діяльності; 

10) інші права відповідно до розпоряджень та доручень ПАТ "УКРНАФТА". 

 

4.2. Полтавська воєнізована частина зобов'язана: 

1) діяти в інтересах ПАТ "УКРНАФТА", сприяти розвитку ПАТ "УКРНАФТА"; 

2) дотримуватися вимог чинного законодавства, Статуту ПАТ "УКРНАФТА" і цього 

Положення; 

3) виконувати рішення Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради, Правління,  

накази і розпорядження Голови Правління ПАТ "УКРНАФТА" та його заступників, 

прийнятих в межах їх компетенції і повноважень, наданих чинним законодавством України 

та Статутом ПАТ "УКРНАФТА"; 

4) виконувати в першочерговому порядку роботи, які мають пріоритетне значення для 

ПАТ "УКРНАФТА", надавати різноманітні послуги (виконувати роботи)  іншим 

структурним одиницям та підрозділам  ПАТ "УКРНАФТА"; 

5) виконувати інші обов’язки відповідно до розпоряджень та доручень  

ПАТ "УКРНАФТА". 

 

5. МАЙНО І КОШТИ 

5.1. Полтавська воєнізована частина за рахунок майна ПАТ "УКРНАФТА" наділяється 

основними засобами і обіговими коштами, необхідними для здійснення її діяльності. Майно, 

закріплене ПАТ "УКРНАФТА" за Полтавською воєнізованою частиною, використовується 

Полтавською воєнізованою частиною в межах наданих ПАТ "УКРНАФТА" повноважень. 

Вказане майно є невід'ємною частиною статутного капіталу ПАТ "УКРНАФТА". 

5.2. Полтавська воєнізована частина в межах своїх повноважень здійснює користування 

та розпорядження: 

1) майном, яке надане йому ПАТ "УКРНАФТА"; 

2) майном та продукцією, які придбані або вироблені в результаті її господарської 

діяльності, отриманих прибутків; 

3) іншим майном, яке набуте на підставах, що не заборонені законодавством України. 

5.3. Полтавська воєнізована частина здійснює користування і розпорядження своїм 

майном відповідно до мети своєї діяльності, згідно з чинним законодавством, Статутом ПАТ 

"УКРНАФТА" та цим Положенням. 
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5.4. Майно Полтавської воєнізованої частини відображається на його балансі, який є 

складовою частиною загального балансу ПАТ "УКРНАФТА". 

5.5. Майно закріплене за Полтавською воєнізованою частиною, може бути передане 

іншим структурним одиницям ПАТ "УКРНАФТА" або юридичним особам (в тому числі в 

оренду) тільки за рішенням Правління ПАТ "УКРНАФТА" відповідно до Статуту ПАТ 

"УКРНАФТА" та Положення про управління майном ПАТ "Укрнафта". 

5.6. Полтавська воєнізована частина не має права без згоди Правління ПАТ 

"УКРНАФТА" приймати рішення про розпорядження (заставу, передачу в оренду, продаж, 

обмін та інше відчуження) нерухомим майном ПАТ "УКРНАФТА". 

 

6. ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

6.1. Фінансово-господарська діяльність Полтавської воєнізованої частини здійснюється  

відповідно до виробничих завдань і бюджету виробничо-господарської діяльності ПАТ 

"УКРНАФТА", які затверджуються Правлінням ПАТ "УКРНАФТА". 

6.2. Полтавська воєнізована частина щорічно розробляє та до початку фінансового року 

погоджує з фінансово-економічними службами та виробничими підрозділами ПАТ 

"УКРНАФТА" техніко-економічні показники фінансово-господарської діяльності на 

наступний рік. Форма плану, обсяг показників і нормативів та порядок узгодження 

визначаються Правлінням ПАТ "УКРНАФТА". 

Коригування плану може проводитись в разі зміни умов фінансово-господарської 

діяльності .   

6.3. Полтавська воєнізована частина веде статистичний, бухгалтерській та податковий 

облік, складає окремий баланс, нараховує і сплачує до бюджету податки та обов'язкові 

платежі, є податковим агентом у випадках та в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України. 

6.4. Право розпоряджатися прибутком від діяльності Полтавської воєнізованої частини 

належить ПАТ "УКРНАФТА". 

6.5. Покриття збитків Полтавською воєнізованою частиною здійснюється на підставі 

рішення Правління ПАТ "УКРНАФТА". 

6.6. Фінансування діяльності Полтавської воєнізованої частини здійснюється на 

підставі і в межах бюджету (кошторису), затвердженого Правлінням ПАТ "УКРНАФТА". 

6.7. Для організації ведення фінансово-господарської діяльності Полтавської 

воєнізованої частини за місцем його знаходження відкриваюся рахунки в банківських 

установах. 

  

7. УПРАВЛІННЯ 

7.1. Полтавську воєнізовану частину очолює Начальник, який призначається 

Правлінням ПАТ "УКРНАФТА" за поданням Голови Правління ПАТ "УКРНАФТА". 

Посадовий оклад Начальника Полтавської воєнізованої частини встановлюється 

Головою Правління ПАТ "УКРНАФТА". 

7.2. Начальник здійснює оперативне керівництво діяльністю Полтавської воєнізованої 

частини та наділяється відповідно до чинного законодавства України всіма необхідними 

повноваженнями для виконання функціональних обов'язків. Начальник здійснює свою 

діяльність у відповідності до  діючого законодавства, Статуту ПАТ "УКРНАФТА" і цього 

Положення. 

7.3. Начальник в межах наданих повноважень: 

7.3.1. здійснює керівництво роботою Полтавської воєнізованої частини; 

7.3.2. приймає на роботу і звільняє працівників Полтавської воєнізованої частини; 

7.3.3. підписує договори, наряди-замовлення; 

7.3.4. розпоряджається майном Полтавської воєнізованої частини, є розпорядником 

кредитів та рахунків в банках; 

7.3.5. видає накази та розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників 

Полтавської воєнізованої частини; 
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7.3.6. застосовує засоби заохочення і накладає стягнення на працівників Полтавської 

воєнізованої частини; 

7.3.7. несе персональну відповідальність за господарську діяльність Полтавської 

воєнізованої частини, стан обліку і звітності, договірної, платіжної і трудової дисципліни. 

7.4. Начальник Полтавської воєнізованої частини виконує обов'язки на підставі 

довіреності, у якій визначаються межі повноважень з управління майном Полтавської 

воєнізованої частини, а також обсяг його повноважень щодо укладання від імені ПАТ 

"УКРНАФТА" угод та здійснення інших юридичних дій. 

7.5. Начальник Полтавської воєнізованої частини може бути звільнений з посади 

Правлінням ПАТ "УКРНАФТА" за поданням Голови Правління ПАТ "УКРНАФТА" до 

закінчення строку повноважень з підстав, передбачених чинним законодавством України. 

7.6. Правочин, вчинений Начальником Полтавської воєнізованої частини з 

перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки для 

Полтавської воєнізованої частини  чи ПАТ "УКРНАФТА", виключно у випадку наступного 

схвалення правочину відповідно до вимог Статуту ПАТ "УКРНАФТА". В іншому разі такий 

правочин є недійсним (нікчемним) з моменту його укладення згідно з чинним 

законодавством України, визнання його недійсним в судовому порядку не потребується. 

7.7. До Начальника Полтавської воєнізованої частини, який неналежно виконує свої 

обов'язки, Правління ПАТ "УКРНАФТА" за поданням Голови Правління ПАТ "УКРНАФТА" 

може застосувати стягнення за порушення трудової дисципліни, згідно з чинним 

законодавством України. 

7.8. Головний інженер, заступники начальника, головний бухгалтер Полтавської 

воєнізованої частини, керівник юридичної служби призначаються і звільняються з посади 

Начальником Полтавської воєнізованої частини за погодженням з ПАТ "Укрнафта". Порядок 

погодження встановлюється ПАТ "УКРНАФТА". 

 

8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПОЛТАВСЬКОЇ ВОЄНІЗОВАНОЇ ЧАСТИНИ 

8.1. Трудовий колектив Полтавської воєнізованої частини складається з осіб, які своєю 

працею беруть участь в його діяльності на основі трудових договорів, угод, а також інших 

форм, що регулюють трудові відносини працівника з структурною одиницею ПАТ 

"УКРНАФТА". 

8.2. Трудовий колектив Полтавської воєнізованої частини формується шляхом 

укладення безстрокових та строкових трудових договорів та угод, які підписуються 

Начальником Полтавської воєнізованої частини, а в разі його відсутності виконуючим 

обов'язки Начальника Полтавської воєнізованої частини. 

Основний особовий склад Полтавської воєнізованої частини комплектується на 

контрактній основі. 

8.3. Відповідно до Статуту ПАТ "УКРНАФТА" штатний розклад Полтавської 

воєнізованої частини затверджує Голова Правління ПАТ "УКРНАФТА". 

8.4. Питання робочого часу та часу відпочинку, заходи соціального забезпечення 

працівників встановлюються керівництвом Полтавської воєнізованої частини відповідно до 

умов Колективного договору. 

8.5. Організація охорони праці в Полтавській воєнізованій частині здійснюється 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

 

9. КОНТРОЛЬ, ПЕРЕВІРКА ТА РЕВІЗІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

9.1. Полтавська воєнізована частина самостійно складає баланс, веде бухгалтерський, 

податковий і статистичний облік та подає звітність відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

9.2. Фінансовий рік Полтавської воєнізованої частини співпадає з календарним роком. 

Перший фінансовий рік закінчується 31 грудня року початку діяльності Полтавської 

воєнізованої частини. 
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9.3. Начальник Полтавської воєнізованої частини та Головний бухгалтер несуть 

особисту відповідальність за достовірність бухгалтерської звітності. Відповідальність за 

дотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, своєчасне 

подання бухгалтерської та податкової звітності покладається на Головного бухгалтера 

Полтавської воєнізованої частини, компетенція якого визначається чинним законодавством 

України.  

9.4. Перевірка фінансово-господарської діяльності Полтавської воєнізованої частини 

здійснюється центральною бухгалтерією, контрольно-ревізійним управлінням ПАТ 

"УКРНАФТА", іншими структурними підрозділами апарату управління ПАТ "УКРНАФТА", 

державними податковими органами, державними контролюючими органами у межах їх 

компетенції, а також Ревізійною комісією ПАТ "УКРНАФТА" та аудиторськими службами 

відповідно до чинного законодавства України. 

9.5. Перевірка стану договірно-правової та претензійно-позовної роботи в Полтавської 

воєнізованій частині проводиться  департаментом юридичного забезпечення ПАТ 

"УКРНАФТА". 

 

10. ПОРЯДОК ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ 

10.1. У разі якщо Полтавська воєнізована частина здійснюватиме діяльність, пов’язану 

з відомостями, що становлять державну таємницю у сфері мобілізаційної підготовки, 

цивільного захисту та техногенної безпеки, військової охорони та оборони в умовах 

надзвичайного стану і особливого періоду та інших питань, охорона державної таємниці в 

Полтавській воєнізованій частині здійснюватиметься відповідно до вимог Закону України 

"Про державну таємницю", інших законодавчих та нормативних актів України  

в сфері охорони та використання державної таємниці. 

У разі якщо Полтавська воєнізована частина здійснюватиме діяльність, пов’язану з 

відомостями, що становлять державну таємницю, Полтавська воєнізована частина 

зобов’язана створити режимно-секретний орган (далі - РСО) у встановленому 

законодавством порядку.  

10.2. РСО за своїм статусом і умовами оплати праці прирівнюється до основних 

підрозділів Полтавської воєнізованої частини. 

10.3. У разі якщо Полтавська воєнізована частина здійснюватиме діяльність, пов’язану 

з відомостями, що становлять державну таємницю, ознайомлення та робота працівників 

Полтавської воєнізованої частини з такими відомостями проводитиметься згідно з вимогами 

чинного законодавства. 

10.4. Допуск до матеріалів, що містять державну таємницю інспектуючих посадових 

осіб та незалежних аудиторів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 

10.5. У випадках ліквідації, реорганізації або виникнення інших змін, що можуть 

вилинути на порядок зберігання і використання документів, що містять державну таємницю, 

Начальник Полтавської воєнізованої частини обов’язково повідомляє про це територіальний 

орган СБУ, а матеріальні носії, що містять державну таємницю, передаються до органу, який 

видав дані документи, або знищуються в установленому законодавством порядку. 

 

11. МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА І МОБІЛІЗАЦІЯ 

11.1 Мобілізаційна підготовка і мобілізація в Полтавській воєнізованій частині 

організовується у відповідно до вимог Законів України "Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію", "Про військовий обов'язок і військову службу”, "Про державний матеріальний 

резерв", "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період" та 

інших нормативно-правових актів України. 

11.2. Зміст мобілізаційної підготовки в Полтавській воєнізованій частині становить: 

правове регулювання у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації; 

розроблення мобілізаційного плану Полтавської воєнізованої частини, довготермінових 

і річних програм мобілізаційної підготовки; 
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створення, розвиток та утримання мобілізаційних потужностей для задоволення потреб 

держави в особливий період; 

створення мобілізаційного резерву; 

створення та утримання страхового фонду проектної, конструкторської і технологічної 

документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення; 

підготовка й утримання в належному стані техніки, призначеної для передачі в разі 

мобілізації Збройним Силам України, іншим військовим формуванням; 

11.2.1.  забезпечення військового обліку військовозобов'язаних і призовників; 

бронювання військовозобов’язаних за Полтавською воєнізованою частиною на період 

мобілізації та на воєнний час; 

підготовка керівного складу Полтавської воєнізованої частини до дій у разі мобілізації; 

підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації працівників з 

питань мобілізаційної роботи; 

проведення військово-економічних мобілізаційних навчань і тренувань; 

планування і підготовка до технічного прикриття в особливий період об'єктів, споруд 

та транспортних магістралей оборонного і важливого загальнодержавного значення; 

укладання договорів (контрактів) на виконання Полтавською воєнізованою частиною 

мобілізаційних завдань (замовлень), поставку матеріально-технічних ресурсів, виконання 

робіт та надання послуг в особливий період; 

підготовка до перерозподілу трудових ресурсів в особливий період. 

З метою забезпечення виконання мобілізаційного завдання (замовлення) Полтавська 

воєнізована частина зобов’язана: 

створити мобілізаційний підрозділ; 

за погодженням з відділом цивільного захисту та мобілізаційної роботи ПАТ 

"УКРНАФТА" призначити посадову особу - керівником мобілізаційного підрозділу, на якого 

покладатиметься організація здійснення заходів з питань мобілізаційної підготовки і 

контроль за їх виконанням. Керівник мобілізаційного підрозділу безпосередньо 

підпорядковується Начальнику Полтавської воєнізованої частини, який організовує і 

контролює його діяльність. 

Мобілізаційний підрозділ за своїм статусом і умовами оплати праці прирівнюється до 

основних підрозділів Полтавської воєнізованої частини. 

 

 

 

12. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

12.1. Цивільний захист в Полтавській воєнізованій частині організовується відповідно 

до вимог Кодексу цивільного захисту України, інших законодавчих і нормативних актів 

України. 

12.2. Завданням цивільного захисту є: 

12.2.1. розробка планів щодо організації та виконання заходів у сфері цивільного 

захисту, здійснення контролю за їх виконанням; 

12.2.2. здійснення безперервного спостереження за станом потенційно небезпечних 

об’єктів; 

12.2.3. організація забезпечення працівників Полтавської воєнізованої частини 

засобами колективного захисту та індивідуального захисту на особливий період; 

12.2.4. організація утримання у справному стані засобів цивільного захисту, 

недопущення їх використання не за призначенням; 

12.2.5. організація розміщення інформації про заходи безпеки та відповідну поведінку 

працівників у разі виникнення аварії чи надзвичайної ситуації; 

12.2.6. розробка заходів з попередження надзвичайних ситуацій та організації 

оповіщення в разі їх виникнення; 

12.2.7. встановлення цілодобового чергування; 

12.2.8. розробка планів і заходів щодо здійснення евакуаційних заходів під час 

виникнення надзвичайних ситуацій, евакуації працівників та майна; 
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12.2.9. розрахунок об’єктових формувань цивільного захисту, необхідної для їх 

функціонування матеріально-технічної бази і заходів щодо забезпечення готовності таких 

формувань до дій за призначенням; 

12.2.10. організація здійснення заходів цивільного захисту, що зменшують рівень 

ризику виникнення надзвичайних ситуацій; 

12.2.11. забезпечення аварійно-рятувального обслуговування структурних одиниць 

ПАТ «УКРНАФТА»; 

12.2.12. участь в розробленні планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на 

об’єктах підвищеної небезпеки; 

12.2.13. участь у створенні, зберіганні, утриманні, інвентаризації, використанні та 

реконструкції захисних споруд цивільного захисту; 

12.2.14. ведення обліку захисних споруд цивільного захисту, які перебувають на 

балансі (утриманні) та розробка документації щодо їх утримання; 

12.2.15. забезпечення виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту та 

техногенної безпеки (у межах компетенції), а також виконання вимог приписів, постанов та 

розпоряджень центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у 

сферах техногенної та пожежної безпеки; 

12.2.16. організація навчання працівників з питань цивільного захисту, участь в 

організації навчання правилам техногенної безпеки; 

12.2.17. організація проведення об’єктових тренувань і навчань з питань цивільного 

захисту; 

12.2.18. розробка та своєчасне коригування Плану цивільного захисту на особливий 

період; 

12.2.19. планування та організація роботи комісії з надзвичайних ситуацій; 

12.2.20. своєчасне надання звітності, встановленої у сфері цивільного захисту; 

12.2.21. виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного захисту та техногенної 

безпеки, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими 

актами. 

12.3. З метою забезпечення виконання заходів цивільного захисту Полтавська 

воєнізована частина зобов’язана за погодженням з відділом цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи ПАТ «Укрнафта» призначати посадових осіб, на яких покладатимуться 

обов’язки з організації здійснення заходів з питань цивільного захисту. 

 

13. ПІДСТАВИ І ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ І ЛІКВІДАЦІЇ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ВОЄНІЗОВАНОЇ ЧАСТИНИ 

13.1. Реорганізація і ліквідація Полтавської воєнізованої частини здійснюються в 

порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом ПАТ "УКРНАФТА".                                              

13.2. Реорганізація Полтавської воєнізованої частини може здійснюватися шляхом 

злиття, перетворення, виділення, поділу, приєднання структурних одиниць до інших 

відокремлених підрозділів ПАТ "УКРНАФТА", а також створення на  базі Полтавської 

воєнізованої частини дочірнього підприємства. 

13.3. Реорганізація та ліквідація Полтавської воєнізованої частини здійснюється на 

підставі рішення Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у випадках, якщо його 

функціонування в існуючому вигляді стало для ПАТ "УКРНАФТА" неефективним або 

недоцільним. 

13.4. Питання створення, реорганізації і ліквідації Полтавської воєнізованої частини не 

врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства 

України та Статуту ПАТ "УКРНАФТА". 
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