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ПОЛІТИКА  

У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 ПАТ «УКРНАФТА» 

 

Загальні положення 

 

Публічне акціонерне товариство 

Укрнафта - одна з найбільших 

нафтогазовидобувних компаній України, 

що займається геологорозвідкою та 

видобутком нафти, природного газу, 

газового конденсату, їх транспортуванням, 

зберіганням, переробленням і реалізацією. 

Працівниками структурних одиниць 

Компанії виконується значна кількість 

робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатується обладнання підвищеної 

небезпеки (далі–ОПН). Розуміючи, що 

виконання цих робіт та експлуатація ОПН 

створює загрозу виникнення нещасних 

випадків на виробництві та професійних 

захворювань, Компанія бере на себе 

зобов’язання щодо їх запобігання.   

З метою реалізації єдиної політики 

управління виробничими процесами в 

Компанії розроблена та впроваджена з 30 

березня 2009 року Інтегрована система 

управління (ІСУ), яка об’єднує три 

Підсистеми у відповідності до вимог 

міжнародних стандартів ISO 9001:2008 

«Система управління якості», ISO 

14001:2004 «Система управління 

навколишнім середовищем», OHSAS 

18001:2007 «Система управління безпекою 

праці та охороною здоров’я». 

 Політика у сфері охорони праці 

розроблена згідно з Законом України «Про 

охорону праці», іншими нормативно – 

правовими актами та міжнародними 

стандартами у галузі безпеки праці та 

охорони здоров’я OHSAS 18001:2004 

«Система управління безпекою праці та 

охороною здоров’я».  

В Укрнафті твердо переконані, що 

сталого успіху можна досягти лише завдяки 

зусиллям усіх працівників.  

Наші люди – це найбільша цінність 

Компанії, і Укрнафта надає 

першочергового значення їх всебічному 

захисту. Здоров’я та безпека наших 

працівників не підлягають обговоренню. 

 

Health, safety and environment (HSE) 

POLICY OF UKRNAFTA PJSC 

(Health & Safety) 

 

General provisions  
 

Ukrnafta PJSC is one of the leading oil 

& gas production companies in Ukraine 

engaged in full cycle of operations in 

geological exploration, production of oil, 

natural gas and gas condensate, their 

transportation, storage, processing and retails. 

 

Employees of Ukrnafta structural units 

perform high risk works and use high risk 

equipment (hereinafter HRE). Being aware 

that performance of such works and 

maintenance of HRE create a threat of 

industrial accidents and occupational diseases, 

the Company undertakes obligations of its 

prevention. 

 

 

For the purpose of implementing 

unified management policy of production 

process, Integrated Management System 

(IMS) has been developed and implemented 

on March 30, 2009. It combines three 

Subsystems in accordance with international 

standards ISO 9001:2008 “Quality 

management system”, ISO 14001:2004 

“Environmental management system”, 

OHSAS 18001:2007 “An Occupational Health 

and Safety Management System”. 

 

Occupational health and safety policy 

is developed due to the law of Ukraine “On 

labor protection”, other legal acts and 

international standards in the field of 

occupational health and safety OHSAS 

18001:2004 “An Occupational Health and 

Safety Management System”. 

 

We strongly believe that sustainable 

success can be achieved only by joint efforts 

of all employees.   

Our people are the greatest value of 

the Company, so Ukrnafta gives primary 

importance to their comprehensive safety. 

Health and Safety of our employees are non-

negotiable. Therefore, we strictly adhere to the 
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Саме тому ми суворо дотримуємося 

законодавства України про охорону праці, 

нормативно-правових, міжнародних та 

корпоративних стандартів у галузі безпеки 

праці та гігієни здоров’я.   

 

 

Принципи діяльності Компанії з 

охорони праці  

 

Основним и принципами діяльності 

Компанії у сфері охорони праці є: 

 

 

- пріоритет життя і здоров’я 

працівників, відповідальність 

Правління Компанії за створення 

належних, безпечних і здорових 

умов праці; 

- постійне підвищення рівня 

промислової безпеки шляхом 

забезпечення суцільного технічного 

контролю за станом виробництва, 

технологічних процесів і продукції, 

а також сприяння структурним 

одиницям Компанії у створенні 

ними безпечних та нешкідливих 

умов праці; 

- комплексне розв’язання завдань 

охорони праці на основі 

загальнодержавних галузевих, 

регіональних програм з охорони 

праці та з урахуванням напрямів 

загальної політики Компанії, 

досягнень у галузі науки і техніки; 

- соціальний захист працівників: 

розслідування кожного нещасного 

випадку, що стався на виробництві 

та професійного захворювання з 

метою повного відшкодування 

шкоди особам, які потерпіли від них 

та недопущення подібних в 

подальшому; 

- установлення єдиних вимог з 

охорони праці для структурних 

одиниць Компанії незалежно від 

виду діяльності та об’ємів 

виробництва; 

- фінансування заходів з охорони 

праці в межах, визначених законом 

«Про охорону праці»; 

- проведення інструктажів, навчання, 

law of Ukraine on labor protection, legal 

international and corporate standards in the 

field of occupational health and safety. 

 

 

 

Activity principles of the Company in 

the area of safety 

 

Main principles of Company’s activity in 

the field of occupational health and safety are 

as following: 

 

- priority of life and health of 

employees, responsibility of 

Company’s Management for creation 

of proper safe and healthy working 

conditions;  

- constant enhancement of occupational 

safety by total technical control of 

industrial conditions, technological 

processes and products, also support of 

the Company structural units in 

providing safe and harmless working 

conditions; 

 

 

- complex resolving of labour protection 

tasks based on national industrial 

programs, regional programs for 

occupational safety including 

orientation of the Company general 

policy, achievements in the sphere of 

Science and Technics;   

- social protection of employees: 

investigation of each industrial 

accident, which took place at the 

production site and of occupational 

disease in order to provide full 

compensation to persons, who suffered 

from it, and prevention of similar 

accidents in the future;  

- establishing of unified requirements for 

occupational safety of the Company 

structural units regardless of the kind 

of activities and volumes of 

production; 

- financing of occupational safety 

measures within the limits determined 

by the law “On labor protection”; 

- safety briefings, trainings, professional 

preparation and personal development 
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професійної підготовки і 

підвищення кваліфікації працівників 

з питань охорони праці; 

- використання світового досвіду 

організації роботи щодо поліпшення 

умов і підвищення безпеки праці.  

 

Для реалізації цих принципів 

Компанія бере на себе наступні 

зобов'язання: 

 

 Гарантувати дотримання усіх норм, 

встановлених законодавством 

України та міжнародними 

правовими актами у сфері безпеки 

праці та охорони здоров’я. 

 Підвищувати безпечність процесів 

виробництва на всіх його стадіях.  

 Забезпечувати постійне поліпшення 

діяльності Компанії у сфері охорони 

праці, так і системи управління цією 

діяльністю. 

 Безперервно впроваджувати заходи з 

охорони праці і промислової безпеки 

на своїх виробничих об'єктах, 

організовуючи виробничий процес в 

умовах, що відповідають вимогам 

стандартів безпеки і гігієни.  

 Планувати та фінансувати заходи з 

охорони праці.  

 Організовувати навчання, курси 

підвищення кваліфікації та 

підвищувати свідомість працівників 

Компанії у сфері охорони праці.  

 Забезпечувати належний доступ до 

публічної інформації щодо 

діяльності Компанії у сфері охорони 

праці. 

 

Зобов'язання, що приймаються 

Компанією, складають основу для 

встановлення довгострокових 

стратегічних цілей у сфері охорони 

праці. 

 

Такими цілями є:  

 

1. ідентифікація небезпеки та оцінка 

пов’язаних з ними ризиків на 

кожному робочому місці в кожній 

структурній одиниці Компанії; 

2. залучення всього персоналу 

of employees on occupational safety 

issues; 

- the use of world experience of work 

organization on the improvement of 

safety-health and working conditions.  

 

In order to implement aforementioned 

principles the Company undertakes the 

following obligations: 

 

 To guarantee the compliance with all 

the standards determined by the law of 

Ukraine and international legal acts in 

the sphere of occupational health and 

safety.  

 To improve the safety of production 

processes on every stage.  

 To provide constant improvement of 

the Company activities in the sphere of 

occupational safety as well as of 

management system of this activity. 

 To continuously implement 

occupational health and safety 

measures at its production sites, 

organizing the production process in 

conditions that meet safety and hygiene 

standards. 

 To plan and finance occupational 

health and safety measures.  

 To organize trainings, refresher courses 

and raise awareness of the Company 

employees in labor safety. 

 

 To ensure adequate access to public 

information regarding the Company 

activities in the field of labor safety. 

 

 

 

Obligations, undertaken by the Company, 

form the basis for establishing long-term 

strategic objectives in the field of labor 

protection. 

 

 

Such objectives are:  

 

1. identification of hazards and 

assessment of related risks in every 

workplace of every Company 

structural unit; 

2. involvement of every staff member of 
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Компанії до діяльності по 

створенню безпечних та 

нешкідливих умов праці;  

3. мінімізація та усунення ризику 

виникнення нещасних випадків на 

виробництві та професійних 

захворювань;  

 

4. мінімізація кількості робочих місць 

з небезпечними та шкідливими 

умовами праці та впровадження всіх 

необхідних заходів з метою 

максимального зменшення впливу 

негативних факторів на робітників, 

що працюють на таких робочих 

місцях; 

5. підвищення ефективності 

використання засобів колективного 

захисту;  

6. отримання дозволів на виконання 

робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатацію обладнання 

підвищеної небезпеки; 

 

7. постійне поліпшення системи 

менеджменту у сфері охорони праці 

і виробничих показників у галузі 

охорони праці.   

 

 

Механізми реалізації політики у сфері 

охорони праці 

 

Засобами досягнення стратегічних цілей в 

галузі охорони праці є:  

 Підтримка ефективної системи 

менеджменту у сфері охорони праці, 

заснованої на вимогах чинного 

законодавства та міжнародних 

стандартів у галузі безпеки праці та 

охорони здоров’я OHSAS 

18001:2004 «Система управління 

безпекою праці та охороною 

здоров’я», корпоративних 

стандартах «Укрнафта»;      

 Розроблення та впровадження 

Комплексних заходів, планів з 

охорони праці для досягнення 

встановлених умов і безпеки праці 

до нормативних вимог, рівня 

міжнародних стандартів та 

підвищення існуючого рівня 

the Company in creation of safe and 

harmless working conditions;  
 

3. risk minimization and elimination of 

work related accidents and 

occupational diseases;  

 

 

4. minimization of jobs with high risk and 

hazardous working conditions and 

implementation of all necessary 

measures for the purpose of reducing 

the impact of negative factors on 

workers, doing such jobs; 
 

 

5. more efficient use of means of 

collective protection; 
 

 

6. receiving permits for high risk works 

and for the use of high risk equipment;  

 

7. сonstant improvement of management 

system and production indicators in the 

field of labor protection.   

 

 

Policy implementation in the field of labor 

protection 

 

The means for achieving strategic objectives 

in the field of labor protection are:  

 Support of the effective management 

system in the field of labor protection 

based on the requirements of the 

effective legislation and international 

standards for safety and health OHSAS 

18001: 2004 “System of safety 

management and health”, corporate 

standards of “Ukrnafta”; 

 

 

 Development and implementation of 

Comprehensive measures, H&S action 

plans to meet established requirements 

and labor safety by regulations, level of 

international standards and 

improvement of the existing level of 

labor protection; 

 

 Analysis of hazard identifications and 
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охорони праці; 

 Аналіз результатів ідентифікацій 

небезпек та оцінок пов’язаних з 

ними ризиків на кожному робочому 

місці в кожній структурній одиниці 

Компанії; 

 Виділення достатніх організаційних, 

матеріальних, кадрових і фінансових 

ресурсів для забезпечення 

виконання взятих зобов'язань;      

 Запровадження найкращих 

доступних технологій у всіх сферах 

виробництва; 

 Додержання вимог нормативно-

правових актів в галузі безпеки 

праці і охорони здоров’я при 

розробці політики закупівель, 

технологій, матеріалів і 

устаткування, виконання робіт і 

послуг підрядниками; 

 Проведення експертизи  стану  

охорони праці та безпеки 

промислового виробництва на 

відповідність вимогам 

законодавства з питань охорони 

праці та промислової  безпеки;      

 Планування та здійснення 

діяльності, спрямованої на 

попередження виникнення 

нещасних випадків та професійних 

захворювань; 

 Проведення і стимулювання 

наукових досліджень, направлених 

на підвищення енергоефективності, 

зниження негативного впливу 

виробничих факторів на працівників 

Компанії;     

 Підвищення культури виробництва, 

освітнього та професійного рівня 

працівників у галузі охорони праці; 

 

 Страхування життя співробітників, 

що забезпечує їх соціальну 

захищеність;     

 Взаємодія з державними, 

громадськими установами, 

підприємствами та організаціями з 

метою створення безпечних та 

нешкідливих умов праці в Компанії.   

 

assessments of hazard-related risks in 

every workplace of every Company 

structural unit; 

 

 

 Allocation of sufficient organizational, 

material, labor and financial resources 

for implementation of undertaken 

obligations; 

 Implementation of the best available 

technologies in all production areas; 

 

 Compliance with requirements of 

regulations in the field of occupational 

safety and health when developing the 

policy for procurement of technologies, 

materials, equipment, works and 

services from contractors; 

 

 Examination of occupational health 

and safety conditions due to 

requirements of legislation on health 

and industrial safety; 
 

 Planning and implementing activities 

aimed at the prevention of accidents 

and occupational diseases; 

 

 

 Conducting and stimulating the 

scientific research, aimed at the 

increase of energy efficiency, reduction 

of negative impact of production 

factors on the Company employees; 

 Improvement of production culture, 

educational and professional level of 

employees in the field of labor 

protection; 

 Life insurance of employees, ensuring 

their social security; 

 

 Cooperation with state and public 

institutions, businesses and 

organizations to establish safe and 

harmless working conditions in the 

Company. 

 


