
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «МОДЕРН БУД ГРУП»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49044. м. Дніпро, вул. Барнаульська. 2А. к. 206. код згідно ЄДРПОУ42802991__________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

директор -  Губа Анатолій Вікторович, т/ф +380952301271____________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: modem.bud@,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;

Роботи виконуються на території України_____________________________________________________
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 шкоди Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України №1788 від 16 листопада 2002 року ТОВ « МОДЕРН БУД ГРУП» не належить до об єктів 
підвищеної небезпеки._______________ _______________________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 11.12.2020 р.________________________
(дата проведення аудиту)

Я.________Губа Анатолій Вікторович______________________________________________________
(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:

Роботи, шо виконуються на висоті понад 1.3 метра.____________________________________________
Зварювальні роботи.

(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 -  18. в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  10.
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Офісне приміщення (Договір суборенди № 06-02/19М від 06.01.21 р.) знаходиться за адресою: 
49044. м. Дніпро, вул. Барнаульська, буд. 2А, к.206. Складські, виробничі приміщення ( Договір 
суборенди № 13А від 15.02.2021р.) знаходяться за адресою: 49000. м. Дніпро., вул.. 
Автотранспортна, буд.5.________________________

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

Інші відомості:
______Директор Губа A.B.. головний інженер Губа О.В., начальник будівельно-монтажної дільниці
Білик А. Ю.. та виконавець робіт Пономаренко В.Б. -  пройшли навчання і виявили потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, безпеки праці в галузі вибухонебезпеки, виробництва і



вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання першої допомоги 
потерпілим, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії в ДП «Запорізький 
навчально-курсовий комбінат» (Витяги з протоколів від 22.11.2020 р. № 3233 та 10.10.2020 р. № 
2825). Перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області.
______ Директор -  Губа A.B.. головний інженер Губа О.В. пройшли навчання в ТОВ «УКК
Профілайн» ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ (IV група з електробезпеки, до 1000 В), (Витяг з протоколу № 
316 від 29.09.2020 р.). а начальник будівельно-монтажної дільниці БіликА. Ю. та виконавець робіт 
Пономаренко В.Б. пройшли ці навчання в УК «Дніпробуд». ( Витяг з протоколу № 165 від 
20.07.2020p).

Директор Губа A.B.. головний інженер Губа Q.B.. виконавець робіт Пономаренко В.Б та 
начальник будівельно-монтажної дільниці Білик А. Ю -  пройшли навчання і виявили потрібні 
знання законодавчих актів з охорони праці з наступних тем:
- ССБТ «Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення»: ДБН А.З.2.2.- 
2009: НПАОП 415.2-7.02-12.(протокол «УКК Профілайн» № 12 від 19.01.21р.):
- «Правила пожежної безпеки в Україні» (витяг з протоколу ДП ЗНКК № 66 від 24.09.20 р.):
- «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07: (витяг з 
протоколу ДП ЗНКК № 1743 від 16.07.20 р.);
- «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. 
(витяг з протоколу ДП ЗНКК № 3076 від 12.11.20 р.):

- «Правила охорони праці під час зварювання металів» НПАОП 28.52-1.31-13(витяг з протоколу 
ДП ЗНКК № 1862 від 27.07.20 р.):

Наказом № 12-ОП від 11.11.2020 р. начальника будівельно-монтажної дільниці Білика А. Ю. та 
виконавця робіт Пономаренка В.Б. призначено відповідальними за безпечне проведення робіт на 
висоті.
Наказом № 11-ОП від 11.11.2020 р. начальника будівельно-монтажної дільниці Білика А. Ю. та 
виконавця робіт Пономаренка В.Б. призначено відповідальними за забезпеченя пожежної безпеки. 
Наказом № 16-ОП від 11.11.2020 р. начальника будівельно-монтажної дільниці Білика А. Ю. та 
виконавця робіт Пономаренка В.Б. призначено відповідальними за проведення 
електрозварювальних та вогневих робіт.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом № 01 -ОП від 30.09.2020 р. створена служба з охорони праці. Функції з охорони праці 
покладені на головного інженера Губу О.В.
Наказом № 02-РП від 30.09.2020 р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці: 
голова комісії -  директор Губа A.B.. члени комісії: головний інженер Губа О.В. та начальник 
будівельно-монтажної дільниці Білик А. Ю.
Також на підприємстві розроблені та переглянуті:

-  Положення про службу охорони праці (Наказ про перегляд та затвердження № 09-РП від 
30.09.2020 р.).

-  Положення про комісію з питань охорони праці (Протокол зборів трудового колективу 
ТОВ «МОДЕРН БУД ГРУП» № 1 від 02.10.2020 р.).__________________________________

-  Положення про порядок навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці 
(Наказ про перегляд та затвердження № 09-РП від 30.09.2020 р.)._________________________

-  Положення про систему управління охороною праці СУОП (Наказ про перегляд та________
затвердження № 09-РП від 30.09.2020 р. )_______________________________________________

-  Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (Наказ про перегляд та 
затвердження № 09-РП від 30.09.2019 р.)._______________________________________________

-  Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (Наказ про перегляд та_________
затвердження № 09-РП від 30.09.2020 р.)._______________________________________________

-  Положення про медичний огляд працівників певних категорій(Наказ про перегляд та______
затвердження № Ю-ОП від 30.09.2019 р. ).

-  Згідно вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці на підприємстві 
розроблено та затверджено 28 інструкцій з охорони праці, в тому числі Інструкція з охорони



праці № 09-ОП для електрозварника ручного зварювання. Інструкція з охорони праці № 
11-ОП при виконанні робіт на висоті.

-  На підприємстві ведуться журнали вступного інструктажу, інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці, реєстрації інструкцій з охорони праці, видачі інструкцій, ведення 
протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, журнал приймання 
та огляду риштувань та помостів та ін._________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Працівник підприємства Кобченко М.В. отримав кваліфікацію зварника у ДТЗЕ ім. Є.О. 
Патона. Посвідчення зварника № 47175420 від 18.06.2014. На підставі результатів випробувань 
ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж», проведених у відповідності з Правилами атестації зварника. 
він отримав Посвідчення №179-ДН-58.

Працівник підприємства Назаров А.О. отримав кваліфікацію зварника у ПТУ № 34. м. 
Нікополя. Посвідчення зварника № 000460 від 25.06.1997р. На підставі результатів випробувань 
ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж». проведених у відповідності з Правилами атестації зварника, 
він отримав Посвідчення №177-ДН-58.

Зварники Кобченко М.В. та Назаров А.О. пройшли навчання та допущені до роботи 
електроустановках до 1000В в УК «Лніпробуд». (Посвідчення 19087 та 19086 від 20.12.20 p.. III 
група електробезпеки).

Працівники підприємства, які виконують роботи підвищеної небезпеки, що декларуються 
пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу «Охорона 
праці», інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі виконуваних робіт. 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. «Правила 
охорони праці під час зварювання металів» НПАОП 28.52-1.31-13.

Працівники підприємства проходять попередні та раз на рік періодичні медичні огляди згідно 
з вимогами наказу № 246 від 21 травня 2007 року Міністерства охорони здоров’я України.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з 
експлуатації, інструкції з користування на пояси запобіжні 2ПБ. січень 2021 р. в.. Україна: 
страхувальні мотузки, фасадні ліси та модульні риштування.

експлуатаційної документації.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (каски, сигнальні 
жилети, захисні окуляри, рятувальні ремені, пояси запобіжні 2ПБ. січень 2021 р. в.. Україна: 
страхувальні м о т у з к и : слюсарний інструмент, протигази шлангові ПШ-1. 2020 р.в та ін.) у 
відповідності до чинних нормативних актів. На кожного працівника заведена особиста картка 
видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів 
індивідуального захисту.____________________________

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»: «Правила охорони праці 
під час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15: НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці». «Правила пожежної 
безпеки в Україні». НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті». 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18. «Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт» НПАОГІО.00-5.11-85. ССБТ «Охорона праці і промислова безпека 
у будівництві. Основні положення». ДБН А.3.2.2.-2009 НПАОП 45.2-7.02-12. Порядок 
розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві та 
ін.__________

Для виконання робіт, що декларуються підприємством використовується слюсарний 
інструмент, зварювальний напівавтомат M1G 350. фасадні ліси, модульні риштування та ін..

На підприємстві розроблені та затверджені тестові білети по професіям з перевірки знань з 
питань охорони праці та програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці. ТОВ «МОДЕРН БУД ГРУП» має необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що 
регулярно оновлюються. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною



літературою та наглядними посібниками.____________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Губа А.В.

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 2(М?/  р. N

П ри м ітки : 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.".




