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До п. 12 

 
 

Зобов’язання та принципи з охорони 

праці, екології та техніки безпеки  

(ОП, Е і ТБ)    

ПАТ «Укрнафта» 
 

1. Зобов’язання і мета з ОП, Е і ТБ 

 

Як команда ми зобов'язуємося 

здійснювати діяльність безпечно і 

виконувати роботи і проекти без аварій, 

інцидентів, травм і шкоди для 

навколишнього середовища. Кожен наш 

працівник після своєї успішної роботи 

повинен вертатися додому живим і 

здоровим. Ми будемо створювати, 

досягати і підтримувати середовище без 

травм та інцидентів завдяки нашому 

лідерству, відповідальності, залученню, 

володінню повноваженнями, проактивній 

роботі, включаючи охорону праці, техніку 

безпеки і захист навколишнього 

середовища на кожному етапі нашої 

діяльності!    
 

2. Принципи з ОП, Е і ТБ 
 

Ми будемо прагнути до цієї мети шляхом 

активного дотримання конкретних 

принципів, здійснення регулярних дій і 

постійного поліпшення охорони праці, 

техніки безпеки і захисту навколишнього 

середовища в нашій повсякденній 

діяльності, а саме: 

 

2.1 Сильним і наочним зобов’язанням 

нашого керівництва щодо питань 

охорони праці, техніки безпеки і 

захисту навколишнього середовища, 

як цінності, демонструючи і 

показуючи це на наочних прикладах 

своєю поведінкою і направляючи 

процес на різних рівнях Компанії.  
  

2.2 Повна персональна відповідальність, 

дбайливе ставлення, залучення і 

співробітництво всього виробничого, 

інженерного персоналу та учасників: 

кожен з нас, працівників 

«Укрнафта», відповідає за свою 

 

Health, Safety and Environment (HSE) 

Commitment and Principles  

of Ukrnafta, PJSC 

 
 

1. HSE commitment and goal 
 

 

 

As a team, we are committed to run our 

operations safely and complete our works and 

project without accident, incident, injury and 

no harm to the environment. Each of our 

employee has to come back home after his/ 

her successful work healthy and in one piece. 

We will create, achieve and maintain injury, 

incident free environment with our 

leadership, responsibility, involvement, 

ownership, proactive work, including HSE in 

every stage of our activity!  

 

 

 

 

2. HSE principles 
 

 

We are going to achieve this goal through 

following proactively concrete principles 

realizing regular actions and constantly 

improving HSE in our day-to-day activity: 

 

 

 

 

2.1 Strong and demonstrated commitment 

by our leadership to HSE as a value 

through showing, leading with visible 

example in safety and driving the 

process at different levels of the 

Сompany.  

 

  
 

2.2 Full personal commitment, caring 

attitude, ownership and partnership by 

all operational, project personnel and 

participants: each of us, employees of 

Ukrnafta, is responsible and 

accountable for our own safety and for 
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безпеку і безпеку своїх колег.  

 

 

Кожен робочий день повинен 

починатися з позитивного і 

активного ставлення "Безпека 

починається з мене і закінчується 

мною".  
 

2.3 Створення та підтримка безпечного і 

здорового робочого місця для 

працівників. 

 

2.4  Надання належної фінансової 

підтримки для реалізації програм з 

охорони праці та охорони довкілля в 

рамках виконання законодавства.  

 

2.5 Розвиток і впровадження 

корпоративних стандартів, 

виробничих процедур і керівних 

принципів на кожному об'єкті, які 

повинні відповідати цьому 

зобов’язанню та принципам, 

політикам з ОП, Е та чинному 

законодавству.  
 

2.6 Аналізування потреб в навчанні для 

наших працівників і організація 

регулярного навчання та процесу 

інструктажів для них.  
 

2.7 Забезпечення відповідної оцінки 

ризиків  та вжиття заходів для 

зниження і усунення ризиків перед 

початком робіт. Таке ставлення 

вимагає осмислення і оцінки ризиків 

перед початком дій; воно забезпечує, 

щоб співробітник під час своєї 

роботи використовував відповідне 

обладнання та інструменти. 

 
2.8 Чітке дотримання правил охорони 

праці, техніки безпеки і захисту 

навколишнього середовища, чинного 

законодавства, корпоративних 

процедур і стандартів Укрнафта, і їх 

виконання під час щоденної роботи. 
 

2.9 Безпечна експлуатація та технічне 

обслуговування обладнання, 

зберігання, постачання сировини, 

речовин і виробів без створення 

загрози для себе самого, замовників, 

партнерів і навколишнього 

середовища. 

safety of our colleagues.  

 

 

Each work day has to start from positive 

and proactive attitude “Safety begins and 

ends with me”.  

 

 

 

2.3 Creating and maintaining a safe and 

healthful workplace for employees. 

 

 

2.4 Providing proper support with financial 

recourses for realization of HSE 

programs and within legal 

requirements.    

 

2.5 Developing and implementing 

corporate standards, operating 

procedures and guidelines at each 

facility consistent with this 

Commitment, HSE policies and current 

legislation.  

 

 
 

2.6 Analyzing training needs for our 

employees and organizing regular 

training, coaching process for them. 
 

 

2.7 Providing proper risk assessment and 

taking measures on risks mitigation and 

elimination before starting the work. 

This attitude requires thinking, 

assessing risks before one acts, and 

ensures that he or she is using the right 

equipment and tools for the job. 

 

 

 

2.8 Strictly adhering, respecting HSE rules, 

current legislation, corporate 

procedures, standards of Ukrnafta, and 

applying them in daily work. 

 

 
 

2.9 Operating and maintaining equipment, 

storing, supplying our raw materials, 

substances and products safely and 

without endangering ourselves, 

customers, partners and the 

environment. 
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2.10 Розвиток і впровадження 

позитивної культури безпеки, яка 

включає постійну комунікацію, 

поліпшення прозорості 

(повідомлення про потенційно 

небезпечні події, всі інциденти і 

аварії), посилення позитивної 

мотивації, навчання, контроль, 

поведінкові і програми мотивування 

з безпеки. 

 

2.11 Забезпечення прозорого 

розслідування нещасних випадків і 

інцидентів з метою вилучення 

уроків, запобігання їх у майбутньому 

а також надання повної компенсації 

людям, які постраждали у цих 

інцидентах. 
 

2.12 Кожен з нас має 

повноваження терміново, в будь 

який момент, будь де зупинити будь 

яку діяльність, яка дійсно небезпечна 

і може призвести до травмування або 

смертельного випадку до тих пір, 

поки не буде знайдено рішення 

виконувати роботу безпечно. 
 

2.13 Постійне поліпшення програм 

охорони праці, техніки безпеки і 

захисту навколишнього середовища 

за допомогою оцінки, перевірки, 

перегляду та впровадження 

відповідних коригувальних і 

запобіжних заходів.  

 

 

 

 

 

 

2.10 Developing and implementing a 

positive safety culture which includes 

regular communication, transparency 

improvement (reporting near misses, all 

the incidents and accidents), positive 

reinforcement, training, monitoring, 

behavioral safety and safety incentive 

programs. 

 

 

 

2.11 Providing transparent 

investigation of accidents in order to 

draw the lessons, prevent their 

reoccurrence in the future and provide 

full compensation for people who 

suffered from the accident. 

  

2.12 We are empowered to stop any 

activity that is immediately dangerous 

and may cause to injury and fatality, 

anytime, anywhere, under any 

circumstances, until a solution to 

continue the task safely can be 

identified  

 
 
 

2.13 Continuously improving our 

HSE programs through evaluation, 

check, review, planning and 

implementation of appropriate 

corrective and preventive actions.  

 


