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ДЕКЛАРАЦІЯ
льно-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

ШеМ

відповідності

ВІДОМОСТІ п р о р о б о т о д а в ц я :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Найменування юридичної особи:
Місце знаходження:
Код згідно ЄДРПОУ:
Прізвище, ім’я та по батькові керівника:
Номер телефону:
Адреса електронної пошти:
Місце виконання робіт підвищеної
небезпеки та/або експлуатації
(застосування) машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки

Акціонерне товариство «Укртранснафта»
01021, м. Київ, вул. Московська, 32/2;
31570412
Гавриленко Микола Миколайович
(+38044)201-57-01, 201-57-76, 201-57-78
оШсе@икі1гап8пайа.сот
Нафтоперекачувальна станція «Кам’яногірка»
філії «Південні магістральні нафтопроводи»
ПАТ «Укртранснафта»

Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно
відшкодування наслідків можливої шкоди укладено з Приватним акціонерним товариством
«Страхова компанія «Трансмагістраль». Договір №10007-11 від 29.06.2017 діє протягом 12
^(дванадцяти) місяців з дня набуття чинності.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці,

-/-

(дата проведення аудиту)

Я, заступник генерального директора Товариства з організаційно-адміністративних питань по
філії «ПМН» Дацик Святослав Миколайович, діючи на підставі довіреності посвідченої приватним
нотаріусом Київського міського ноторіального округу Коберником А.М. 22.12.2017 року за
реєстровим №2032, 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, щурфах, 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;
роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В;
- зберігання балонів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та
інертним газом;
- зварювальні роботи.
2. Під час експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
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Хзї/п

1

Бульдозер СаІегріІІаг 06ЙІІ5Т0, реєстраційний номер

Д ата ви го то в л ен н я,
к р аїн а походж ення

К іл ь к іст ь

2(Ю4, СШ А

1

2(ЮЗ, Білорусь

1

17978ВН, заводський № ВІЕ00227
2

Вантажний екскаватор Е\Л/25 М1/1001, реєстраційний номер
ВН4479ВХ, заводський №03288У39Е\Л/25М64(Ю06048

3. Кількість робочих місць склала 58 од., у тому числі тих на яких існує підвищений ризик
виникнення травм 53 од.
4. Кількість виробничих дільниць 7 од.
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Інші відомості:
1. Особи, що відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки на НПС «Кам’яногірка» філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» згідно посадових
інструкцій та відповідних наказів по підприємству:
- в цілому на об’єкті - начальник НПС «Кам’яногірка»;
- керівники дільниць (служб), які призначаються наказами по підприємству відповідальними
особами за виконання робіт та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки, що декларуються.
2. Наказом ПАТ «Укртранснафта» від 12.03.2018р. №73 затверджено функціональну
організаційну структуру напрямку охорони праці, промислової безпеки та метрологічного
забезпечення ПАТ «Укртранснафта», згідно якої в філії «ПМН» створено службу охорони праці.
3. На об’єкті впроваджений внутрішній стандарт підприємства СОУ 60.3-31570412-034:2009
«Система управління охороною праці та промисловою безпекою (СУОП та ПромБ) у
ПАТ «Укртранснафта», який установлює єдиний порядок створення та функціонування СУОП та
ПромБ у ПАТ «Укртранснафта», та передбачає єдиний підхід до вибору і застосування методів
системи управління охороною праці та промисловою безпекою, що відповідають чинному
^законодавству і нормативно - правовим актам з охорони праці з урахуванням особливостей
експлуатації магістральних нафтопроводів.
4. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці здійснюється відпоідно до вимог
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці у ПАТ
«Укртранснафта», затвердженого наказом від 23.10.2017р. №303.
5. Наказом по філії «ПМН» від 27.07.2016 №233 затверджено та введено в дію інструкції з
охорони праці по професіям та видам робіт.
6. Експлуатаційна документація в наявності.
7. Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту згідно діючих норм
здійснюється відповідно до вимог «Положення про порядок забезпечення працівників ПАТ
«Укртранснафта» спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту» затвердженого наказом від 02.04.2014 №40.
6. Нормативно-правова та матеріально-технічна бази в наявності.

