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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця:

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Фундаментстроймакс»

(найменування юридичної особи,

49000, м. Дніпро, пров. Добровольців, буд. 15
місцезнаходження,

______________________________________ 35267387______________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

______________________ ПРЯДКА ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ______________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

__________________________ тел.: +380563759319, +380563759319__________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

49000, м. Дніпро, пров. Добровольців, буд. 15
місце виконання робіт підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Договір відсутній
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Прядка Володимир Анатолійович,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

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:

1. Машини, механізми, устатковання для буріння, ремонту свердловин на суходолі і в
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, YIN: XTZ131000D0552140.



(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип 
або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які віконуються та/або експлуатуються

(застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
________20 робочих місць, з них 5, 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 - 0, структурні підрозділи -  0._______________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів, (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості:
- наказом № 10 від 17.02.2017 р. головного інженера Костюка Ростислава Євгеновича, 

призначено відповідальним за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки на ТОВ «Фундаментстроймакс».

- наказом № 11 від 23.03.2018 р. призначений відповідальним за справний стан і безпечну 
експлуатацію електрогосподарства підприємства -  директор Прядка Володимир Анатолійович.

- наказом № 13 від 23.03.2018 р. призначений відповідальним керівником по підприємству за

технічно справний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, устатковання для буріння, 

ремонту свердловин на суходолі і в акваторії моря механік бурового обладнання Олійник Сергій 

Володимирович.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки;

На підставі ч. 1 ст. 15 Закону України «Про охорону праці» та наказу № 10 від 17.02.2017 р. 

на ТОВ «Фундаментстроймакс» створена служба охорони праці, функції служби охорони праці на 

ТОВ «Фундаментстроймакс» покладені на головного інженера Костюка Р.Є., який керується в своїй 

роботі посадовою інструкцією та Положенням про службу охорони праці ТОВ 

«Фундаментстроймакс», що розроблене на основі НПАОП 0,00-4.21-04 Типове положення про 

службу охорони праці, і враховує специфіку виробництва, види діяльності та чисельність 

працівників, їхні умови праці та інші специфічні фактори ТОВ «Фундаментстроймакс», визначає 

структуру служби, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до 

чинного Законодавства.
наявністю служби охорони праці,

Організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праці та проведення 

інструктажів здійснюється відповідно до затвердженого наказом № 1104 від 11.04.2014 р. 

«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, яке 

розроблено на основі типового з урахуванням специфіки ТОВ «Фундаментстроймакс».

Згідно ст, 18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення про 

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» та наказу № 21 від 

26.05.2017 р. на ТОВ «Фундаментстроймакс» створено постійно-діючу комісію з перевірки знань з 

питань охорони праці у працівників Товариства, склад якої пройшов відповідне навчання та 

підготовку в навчальних центрах та перевірку знань комісіями, що створені на підставі наказу № 

405 від 30.11.2016 р., № 44 від 07.10.2015 р„ № 68 від 21.03.2018 р. Головного управління 

Держпраці у Дніпропетровській області.____________________________________________________



№
п/п

Прізвище 
та ініціали

П осада
Назва

навчального центру

№  та дата 
протоколу 
(витягу 3 

протоколу)

Напрямок навчання

1 .

Прядка
Володимир

Анатолійович
Директор

ДП «ДНКК 
«МОНОЛІТ»

№ 459
від 19.05.2017 р.

Загальний курс з ОП

ДП «ДНКК 
«МОНОЛІТ»

№ 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)

ДП «ДНКК 
«МОНОЛІТ»

№ 503
від 24.05.2017 р.

НПАОП
0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час 

виконання робіт на висоті»

ТОВ «УК «Дніпробуд»
№ 290

від 30.03.2018 р.

НПАОП 74.2-1.02-90 
«Правила безпеки при 
геологорозвідувальних 

роботах»
2.

Костюк
Ростислав
Євгенович

Головний інженер

ДП «ДНКК 
«МОНОЛІТ»

№ 459
від 19.05.2017 р.

Загальний курс з ОП

ДП «ДНКК 
«МОНОЛІТ»

№ 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» (V 
група з електробезпеки, до 

та понад 1000В)

ДП «ДНКК 
«МОНОЛІТ»

№ 503
від 24.05.2017 р.

НПАОП
0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час 

виконання робіт на висоті»

ТОВ «УК «Дніпробуд»
№ 190

від 30.03.2018 р.

НПАОП 74.2-1.02-90 
«Правила безпеки при 
геологорозвідувальних 

роботах»
3. Фастова

Аліна
Олександрівна

Інженер-
проектувальник

ДП «ДНКК 
«МОНОЛІТ»

№ 605/1
від 08.07.2016 р. Загальний курс з ОП



ДП «ДНКК 
«МОНОЛІТ»

№ 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)

ДП «ДНКК 
«МОНОЛІТ»

№ 503
від 24.05.2017 р.

НПАОП
0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час 

виконання робіт на висоті»

ТОВ «УК «Дніпробуд»
№ 290

від 30.03.2018 р.

НПАОП 74.2-1.02-90 
«Правила безпеки при 
геологорозвідувальних 

роботах»
4.

Олійник
Сергій

Воловимирович

механік бурового 
обладнання

ДП «ДНКК 
«МОНОЛІТ»

№ 194/1
від 16.03.2018 р.

Загальний курс з ОП

ТОВ «УК «Дніпробуд»
№ 290

від 30.03.2018 р.

НПАОП 74.2-1.02-90 
«Правила безпеки при 
геологорозвідувальних 

роботах»

ТОВ
«Фундаментстроймакс»

№ 67
від 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)

Робітники TOB «Фундаментстроймакс» проходять навчання, перевірку знань та відповідні 

інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Робітники підприємства, які 

задіяні в експлуатації бурової установки Storm 20S, спеціальної бурової установки УРБ-2А-2, 

пройшли чергову перевірку знань з питань охорони праці, виробничих інструкцій, інструкцій з 

охорони праці, що діють на підприємстві в межах їх повноважень постійно діючою комісією ТОВ 

«Фундаментстроймакс» (протокол № 63 від 29.05.2017 р., № 64 від 29.05.2017 р., № 73 від 

30.03.2018 р .\ «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.21- 

98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні» постійно діючою комісією ТОВ «Фундаментстроймакс» (II група з 

електробезпеки, до 1000В; протокол № 67 від 29.05.2017 р., № 72 від 12.02.2018 рЛ отримали 

кваліфікацію «машиніст бурової установки 4 розряду» в КП «Навчально-виробничий центр» ДОР



(протокол засідання кваліфікаційної комісії КП «Навчально-виробничий центр» ДОР № 2/1 від 

29.03.2018 р.). З робітниками підприємства проводяться відповідні інструктажі з охорони праці, що 

підтверджується відмітками записами в журналах.

Директором затверджені посадові інструкції, а саме:

- директора;

- головного інженера;

- інженера з охорони праці;

- інженера-проектувальника;

- відповідального за електрогосподарство;

- механіка бурового обладнання;

Наказом № 8 від 20.03.2018 р. затверджені та введені в дію інструкції, інструкції з охорони 

праці на професії та види робіт, в тому числі при виконанні робіт підвищеної небезпеки, а саме:

№ 22 по наданню долікарської допомоги потерпілим при невідкладних станах:

№ 21 щодо заходів пожежної безпеки;

№ 20 під час виконання інженерно-геологічних робіт;

№ 18 для машиніста бурової установки:

№ 19 під час експлуатації машин, механізмів, устаткування для буріння свердловин під час

інженерно-геологічних вишукувань,

Проходження вступного, первинного, повторного, цільового інструктажу фіксуються у 

журналах реєстрації інструктажів, де зазначається дата їх проведення, номери інструкцій, за якими 

проводився інструктаж, проставляються підписи осіб, які пройшли інструктаж.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На машини, механізми, устатковання для буріння, ремонт свердловин на суходолі і в акваторії 
моря, а саме: бурову установку Storm 20S, спеціальну бурову установку УРБ-2А-2 в наявності
паспорти та інструкції з експлуатації заводів виробників.______________________________________

експлуатаційної документації,

Працівники ТОВ «Фундаментстроймакс» забезпеченні спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до норм безоплатної видачі спеціального 
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту. Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та інших засобів 
індивідуального захисту ТОВ «Фундаментстроймакс» (наказ № 17 від 15.08.2007 р.), чинних 
нормативно-правових актів з охорони праці, ведуться особисті картки обліку на кожного 
працівника ТОВ «Фундаментстроймакс».

Наказом № 12 від 23.03.2018 р. на підприємстві створена комісія з приймання і перевірки 
засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам 
нормативних документів. Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, 
зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, 
експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з 
експлуатації виробників.______________



засобів індивідуального захисту,

ТОВ «Фундаментстроймакс» в достатньому обсязі забезпечене законодавчими та нормативно 
правовими актами, стандартами, технічної документацією, будівельними нормами з охорони прац 
якими керується при експлуатації машин, механізмів, устатковання для буріння, ремонт1

п/п
Номер

та дата документа Законодавчі та нормативно-правові акти

1 . Постанова ВР України 
№ 2694-ХІІ від 14.10.1992 р. Закон України «Про охорону праці»

2.

№ 1107 від 26.10.2011 р.

Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

3. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт підвищеної небезпеки
4. Постанова КМ України 

№ 1262 від 25.11.2009 р.
Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я 
працівників

5. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці
6. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці
7. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних 

актів з охорони праці, що діють на підприємстві
8. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
9.

НПАОП 0.00-6.03-93
Про порядок опрацювання і затвердження власником 
нормативних актів про охорону праці, що діють на 
підприємстві

10. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 
охорони праці працівників

11. НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими 
працівниками осіб з питань охорони праці

12.
НПАОП 0.00-4.01-08

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту

13.
НПАОП 74.2-1.02-90 Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах

14.

НПАОП 74.2-3.10-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу,спецвзуття 
та інших засобів індивідуального захисту робітникам і 
службовцям, які зайняті на геологічних, топографо- 
геодезичних, розвідувальних, землеулаштувальних роботах та 
в картографічному виробництві

15. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
16. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів
17. НАПБА.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні
18. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
19. ДК 003:2010 

від 28.07.2010 р. Класифікатор професій

20. Наказ МОН України № 
246 від 21.05.2007 р.

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій

Обладнано приміщення для проведення навчання та вступного інструктажу з питань охорони 
праці, забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. 
Матеріально-технічна база відповідає вимогам чинного Законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки.____________________________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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В. А. Прядка
(ініціали та прізвище)

Ф  К Ї І Ї У Ф  2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ґ У '  20 р. № ■ -< ґ _  ^ ^ __________________ .

(підпис)

Примітки: 1. 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.
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.


