
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам з а к о н о І а в с т р ^ ш т т ^

охорони праці

Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

Відомості про роботодавця___Товариство з обмеженою відповідальністю------ _— -------
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«фунламентстроймакс», 49000, м. Дніпро, пров. Добровольців, буд. 15, код ЗДРЛОУ 35267.387
------  місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

___________________ тел.: +380503429888. е-таііі: strovmaks@ukr.net------------------------ ---------------
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти,

49000. м. Дніпро, п р о в . Добровольців, буд. 15--------------------- --------
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої ш коди------ договор відсутній--------- -—

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці — не проводився-----
4 1 1 (дата проведення аудиту)

Я_________ _____ Прядка____ Володимир____ Анатолійович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:

і в1. Машини, механізми, устатковання для буріння, ремонту свердловин на суходолі
акваторії моря (п. 1 додатку 7 до Порядку), а саме. . ..
- бурова установка Storm 20S виробництва ТОВ «Гідропрес Силова Гідравліка» (Україна)

2017 р.в., на базі Загального причепа КРД 050108 держ. реєстр. № АЕ9017ХМ, № рами 
Y7S050108G0064522

- спеціальна бурова установка УРБ-2А-2 виробництва «Свердловский машиностроительный
завод им. Воровского» (СРСР), зав. № 3891, 1983 р.в., на базі ЗИЛ 131НА 
держ. реєстр. № АЕ7746ЕТ, № рами 552140, VIN: XTZ131000D0552140.

- Станок буровий самохідний СБУ -  100ГА -  50, зав. № 790, рік випуску 1989, виробник
Мінтяжмаш Карпінський машинобудівний завод

- Станок буровий самохідній СБУ-100ГА-50, зав.№ 1132, рік випуску 1990, виробник
Мінтяжмаш Карпінський машинобудівний завод

- Спеціальна бурова установка УГБ-50М, рік випуску 1983, виробник Щігровськии завод 
геологорозвідувального обладнання виробничого об’єднання «Геомаш»,на базі І A3 66 
держ. реєстр. № ВТ1737АО.

mailto:strovmaks@ukr.net


________ 20 робочих місць, з них 8, на яких існує підвищений ризик виникнення травм________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

_________________ будівлі -1 , споруди -  0, приміщення -1  , виробничі об'єкти - 0,__________________
________________________ цехи - 0, дільниці - 1, структурні підрозділи -  0._________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів, (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або 
марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються 
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує 
підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів)

Інші відомості:
- Костюка Ростислава Євгеновича - головного інженера, наказом № 10 від 17.02.2017 р., 
призначено відповідальним за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки на ТОВ «Фундаментстроймакс». Костюк Ростислав Євгенович, головний 
інженер пройшов в ДП «ДНКК «МОНОЛІТ» загальний курс з ОП № 459 від 19.05.2017 р„ 
пройшов в ДП «ДНКК «МОНОЛІТ» навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів». НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» (V група з електробезпеки, до 
та понад 1000В). пройшов навчання та перевірку знань № 503 від 24.05.2017 р. НПАОП 0.00- 
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», пройшов навчання ТОВ «УК 
«Дніпробуд № 190 » від 30.03.2018 р. НПАОП 74.2-1.02-90 «Правила безпеки при 
геологорозвідувальних роботах».
- П рядка Володимир А натолійович, директор- наказом № 11 від 23.03.2018 р. призначений 
відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства 
Пройшов навчання в начальному центрі ДП «ДНКК «МОНОЛІТ» згідно протоколу № 459 від
19.05.2017 р. загальний курс з ОП. згідно протоколу № 478 від 19.05.2017 р. НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів». НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» (IV група з електробезпеки, до 
1000В). згідно п р о т о к о л у  № 503 від 24.05.2017 р. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті», в ТОВ «УК «Дніпробуд» згідно протоколу № 290 від
30.03.2018 р. НПАОП 74.2-1.02-90 «Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах».
- О лійник Сергій Володимирович, механік бурового обладнання - наказом № 13 від 23.03.2018 р. 
призначений відповідальним керівником по підприємству за технічно справний стан і безпечну 
експлуатацію машин, механізмів, устаткування для буріння, ремонту свердловин на суходолі і в 
акваторії м о р я . Пройшов навчання в начальному центрі ДП «ДНКК «МОНОЛІТ» згідно 
п р о т о к о л у  №194/1 від 16.03.2018 р. загальний к у р с  з ОП. в ТОВ «УК «Дніпробуд», згідно 
п р о т о к о л у  № 290 від 30.03.2018 р. НПАОП 74.2-1.02-90 «Правила безпеки при 
геологорозвідувальних роботах» . в ТОВ «Фундаментстроймакс». протокол № 67 29.05.2017 р. 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної 
безпеки в Україні» (IV група з електробезпеки, до 1000В).
- Луценко Анатолій Васильович, начальник будівельної дільниці, пройшов навчання у НВЦ 
«Професійна безпека» м.Київ та перевірку знань Законів України « Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від несчастного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які причинили втрату працездатності», в Головному управлінні 
Держпрапі у Київській області (протокол № 81-430-16 від 01.12.2016 р.), в ДП «Навчально- 
курсовий комбінат «Кривбасбуд» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила 
охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» в комісії 
Головного управління Держпрапі у Дніпропетровській області ( протокол № 304 від 06 червня
2018 р .)



- Титаренко С. О., Колобанов Ю. В. та Крисан В. В. - машиністи бурових установок, 
пройшли навчання по професії в ДП «Начально-курсовий комбінат «Кривбасбуд» та їм 
присвоєно 4 розрядмашиніста буровой установки ( протокол № 302 від 06.06.2018 р, свідотства 
№№ 00001695,00001697,00001693) та перевірку знань НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони 
праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» пройттттти r ком іс ії  
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (прот. № 303 від 6.06.2018 р.).

- Лученко І. В., машиніст бурової установки, пройшов навчання по професії в групі 
технічного навчання «ВОСТ ГОКА», присвоєно 5-й розряд машиніста бурової установки ( 
протокол № 29 від 16.03.2005, свідотство № 052) та та пройшов навчання з питань охорони 
праці та перевірку знань НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорни праці під час розробки 
родовищ корисних копалин відкритим способом» в НВП «Універсал-центр» (протокол № 21/1 
від 27.09.2016 р.).

- Кнюпа В. М., Колобанов О. В. та Кнюпа Є. В. -  бетонярі, пройшли навчання у ТОВ «УК 
СПЕКТР» присвоєно 4 розряд бетонярів ( протокол № 101 від 07.05.2018 р. свідотства №№ 008, 
009, 010) та перевірку знань «Інструкції з охорони праці для бетонярів» в ТОВ «УК СПЕКТР» 
(протокол № 102 від 07.05.2018 р.).

- Луценко І. В. -  електромонтер, пройшов навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила 
технічної експлуатації електроустановок» споживачів» ( протокол № 009 від 16.01.2018 р. 4 
група 4 група, до 1000 в.).

27 грудня 2017 р. проведені лабораторні вимірювання опору ізоляції електродів та 
заземлення електрообладнання в приміщенні продбази ( відповідно звіту № 31573209-09-01- 
370.17Е ТОВ «Ресурс -  діагностика») опір заземлюючого пристрою, опір ізоляції, заявлених 
кабелів відповідають вимогам ПТЕЕС.

На товаристві розроблені та введені наказом від 10.07.2017 р. № 10/07 в дію 8 інструкцій 
з охорони праці, у тому числі інструкція по охороні праці при експлуатації бурових 
установак, а також Положення про порядок навчання, інструктажу та перевірки знань 
працівників товариства з питань охорони праці відповідно Типового Положення, затвердженого 
наказом Держгірпромнагляду № 15 від 26.01.2005 р..

Своєчасно проводяться Інструктажі з питань охорони праці, пожежної безпеки, ведуться 
журнали реєстрації інструктажів. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці 
організована на базі спеціалізованих учбових комбінатах.

Експлуатаційна документація на бурові установки ( паспорт, керевництво з технічної 
експлуатації) маються.

Працівники товариства забезпечені спецодягом згідно галузевих норм.
Нормативно правові акти з охорони праці маються, а саме :
Закон України « Про охорону праці»;
«Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві;
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
НПАОП 0.00-4.112-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці» ;
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями»;
НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 

відкритим способом»;
НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».
Ремонт та технічне обслуговування проводиться власними силами.

На підприємстві створений куточок з питань охорони праці, обладнаний плакатами та 
нормативною документацією згідно профілю діяльності підприємства.

Матеріально- технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці та 
промислової безпеки.



//різвище, ім я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки, наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань 
охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально- 
технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ^  2019 р. № /« 2  ________ .

Примітки. 7. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Прядка В. А. 
(ініціали та прізвище)

2019 р.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.'1.


