
,Щодаток 8 до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнеry

MiHicTpiB УкраiЪи вiд 7 лютого 2018 р. М 48)

дЕклАрАцtя
вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази вимогам законодавства з питань

охорони працi

Вiдомостi про роботодавця :

товАриство з оБмЕжЕною вlдповlдАльнIстю
<<АrIЬТЕРНАТИВА БУДD

35346. PiB рiвненський ок 15

тел.*З 80 685 1 3З038. електронна адреса: alternativabud@qmail.com
мiсцезнаходження, код згiдно з ещрпоу, прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника, номер телефону, телефаксу,
адреса електронноi пошти

Для фiзичноТ особи - пiдприемця: прiзвище, iм'я та по батьковi, серiя i номер паспорта, ким i коли виданий, мiсце
ПРОжиВанНя, реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв, номер телефону, телефаксу, адреса

електронноТ пошти;

об'екти ((Замов

територiТ Украiни
(МiСuе ВИкОнання робiт пiдвищеноТ небезпеки таlабо експлуатацii (застосування) машин, механiзмiв, устаткування

пiдвищеноi небезпеки)

Iнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiльноi вiдповiдальностi
ПеРеД Третiми особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоi шкоди:

договiр не укладався
(найменування oTpaxoBoi компанii, сцок дii страхового полiоу, номер i дата йою видачi)

Iнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi
аудит не проводився

(дата провелення аудиту)

Я, ШУНЕВИtI СЕРГIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ директор Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю (АЛЬТЕРНАТИВА БУД)
(ПРiЗвище, iм'я та по батьковi керiвника юридичноТ особи або фiзичноТ особи -пiдприемця)
цiею Декларацiею пiдтверджую вiдповiднiсть матерiально-технiчноi бази та умов
ПРацi Вимогам законодавства з питань охорони працi та промисловоi безпеки пiд час
ВИКОНаННЯ ТаКиХ робiт пiдвищеноi небезпеки таlабо експлуатацiТ (застосування)
таких машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеноi небезпеки:

- роботи, що виконуються на висотi понад 1,3 метра (пункт 3, додатку 6);

- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах (пункт 5, додатку 6);

(шrя юридичноi особи: найменуванюI юридиt{ноТ особи,

еДРПОУ 41 9722 1 4. директор Ш}zневич Сергiй Олександрович.

- ЗеМлянi роботи, що виконуються на глибинi понад 2 метри або в зонi
розташування пiдземних комунiкацiй (пункт 6, додатку 6);

- роботи верхолЕtзнi (пункт 11, додатку 6);

- роботи в дiючих електроустановках напругою понад 1000 В i в зонах дii
струму високоiчастоти (пункт 12, додатку 6);

- зварюв€tльнi роботи (пункт 15, додатку 6);

- роботи, що виконуються за допомогою механiчних пiдiймачiв та будiвельних
пiдйомникiв (пункт 21, додатку 6);



- ЗВеДення, Монтаж i демонтаж будинкiв, споруд, змiцнення ik аварiЙних частин
(пункт 22, додатку 6);

- г€lзополум'янi роботи (пункт 25, додатку 6).
(найменування виду робiт пiдвищеноТ небезпеки)

й/uоО машин, механiзмiв, устаткованНя пiдвищенОi небезпеки, тип або марка (за наявностi), номер партiТ, дата
ВИГОТОВЛеннЯ, KpaiHa походження, якi виконуються таlабо експлуатуються (застосовуються) без отримання
вiдповiдного дозволу

|4 у тому числi
(кiлькiсть робочих мiсць, у тому числi тих, на яких icHye пiдвищений ризик виникнення травм)

Будiвель i споруд (примiщень) - 1. виробничих об'ектiв (цехiв" дiльниць.
структурних пiдроздiлiв) - 0.

будинок 15
- бУДiВеЛЬ i СпОрул (примiщень), виробничих об'сктiв (uexiB, дiльниць, структурних пiдроздiлiв)

Iнъui вidол,tосmi:
Вiдповiд€Lльнi особи:

о Шуневич Сергiй мог
законодавства з питань охорони працi та промисловоi безпеки на Товариствi:
За ПроВеДенНя рооlт. що виконуються на висотi понад 1.3 метра: за пDоведення

ьних та lT; за нуються
за допомогою механiчних пiдiЙмачiв та будiвельних пiдЙомникiв;

о Гладич олександр Володимирович, iнженер з охорони працi - асне
проведення у працiвникiв пiдприемства первинних" повторних.

ЛаНОВИХ. ЦiлЬових iHcTpvKTaжiB з питань охорони працi: за своечас
облiку та ви

о Гопанчук олександDович. i АСкВ - за ел
ечення ня та еле

;зап чих еле
поняд 1000 В i в зонах дiТ cTp}rM]r високоТ частоти:

ктович
cTaнi та безп

емством:

€ на балансi п

наDяд- конання
виконуються за нарядами-допусками: за проведення робiт в колодязях.

а глибинi п и або в зонi

1иних

ЩИРеКтор ТОВ (АЛЬТЕРНАТИВА БУД> Шуневич Сергiй Олександрович,
ЯКиЙ проЙшов навчання в ТОВ (ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖI> та перевiрку знань в
KoMicii Управлiння ,Щержпрацi в Рiвненськiй областi виявив потрiбнi знацня
ЗаКОНОДаВчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим,



гiгiсни працi та електробезпеки, протокол Jф33 вiд 17.07.2020, посвiдчення J\9690-
зз-20.

Наказ вiд 12 листопада2020 року Ns 01 - Про створення служби охорони працi
На пiдприемствi i призначено ii керiвником iнженера з охорони працi Гладича
Олександра В олодимировича.

Наказ вiд 12 листопада2020 року J\b 02 - Про затвердження, розробку та введенIuI
в дiю iнструкцiй з охорони працi.

На пiдприемствi дiють наступнi iнструкцii:
- Iнструкцiя з охорони працi ЛЬ1 пiд час виконання робiт на висотi.
- Iнструкцiя з охорони працi J\b2 при роботi з ручними електроiнструментами.
- Iнструкцiя з охорони працi J\ГsЗ по наданню першоТ(долiкарськоi) допомоги
потерпiлим.
- Iнструкцiя з охорони працi j\b4 з пожежноi безпеки.
- IнстрУкцiя з охорони працi Jф5 пiд час виконання газонебезпечних робiт.
- Iнструкцiя з охорони працi J\Ьб для електрика.
- IНСтрУкцiя з охорони працi Jtlb7 для електрозварника ручного зварюваннrI.
- Iнструкцiя з охорони працi J\Ф8 для штукатура.
- Iнструкцiя з охорони працi J\b9 для строп€Lльника.
- Iнструкцiя з охорони працi NЬ10 для бетоняра.
- Iнструкцiя з охорони працi Nsl 1 для муляра.
- Iнструкцiя з охорони працi J\Э12 для г€lзорiзальника.
- Iнструкцiя з охорони працi Ns13 для машинiста крану.
- IНСТРУКцiя З охорони працi М14 для монтажника з монтажу стапевих
залiзобетонних конструкцiй.

НаКаЗ вiд 12 листопада2О2О року jЪ 04 - Про затвердження та введення в дiю
посадових iнструкцiй.

НаКаЗ Вiд 12 листопада року J\b05 - Про органiзацiю безпечного ведення робiт
пiдвищеноi небезпеки.

Наказ вiд |2 листопада2020 року J\b06 - Про затвердження списку працiвникiв,
якi виконують роботи пiдвищеноi небезпеки.

НаКаЗ вiд |2 листопада2020 року J\b07 - Про затвердження програми вступного
iнструктажу.

НаКаЗ вiд L2 листопада 2020 року JЪ 08 - Про проведення медичного огляду
працiвникiв i обслуговуючого персоналу ТоВ (АЛЬТЕРНАТИВА БУД).

НаКаЗ вiд t2 листопада 2020 року NЬ 09 Про затвердження <Правил
внутрiшнього розпорядку для робiтникiв i службовцiв>>.

Наказ вiд |2 листопада 2020 року Nч 10 - Про затвердження <Програми
щорiчного навчання З охорони працi, нормативно-правовим актам, виробничоi
caHiTapiT, гiгiени працi, запобiгання випадкам виробничого травматизму та
професiйним захворюванням працiвникiв>>.

НаКаЗ вiд 12 листопада2020 року Ns11 - Про призначення вiдповiдальноi особи
За еЛеКТРОГОСПОДарство - iнженера АСКВ Гопанчука Артема Олександровича, якиiа
проЙшов навчання в ТОВ (ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖI) та перевiрку знань в KoMicii



Управлiння ,ЩержпрацiУпРавлiння ,Щержпрацi в Рiвненськiй областi вlLявив потрiбнi знання з
електробезпеки та допущениЙ до роботи в електроустановках напругою до i вище

рiвненськiй областi

1000 В, протокол N9 46, вiд 25.09.2020 року, посвiдчення J\! 944-46-20, V група;
проЙшов навчання в ТОВ (ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖI) та перевiрку знань в KoMicii
УПРавлiння ,Щержпрацi в Рiвненськiй областi виявив потрiбнi знанIuI <Правил
технiчноi експлуатацiТ електроустановок споживачiв> протокол Jф 48 вiд 20.09 .2О2О
року, посвiдчення J\b 999-48-20.

Наказ вiд 12 листопада 2020 року ЛЬ12 - Про призначення вiдповiдальних осiб
для виконання робiт пiдвищеноi небезпеки.

Наказ вiд 12 листопада2020 року Jф13 - Про органiзацiю безпечного виконання
робiт та безпечною експлуатацiею обладнання пiдвищеноТ небезпеки.

Наказ вiд 12 листопада2020 року j\Ъ 14 - Про призначення вiдповiдальноi особи
за видачу нарядiв-допускiв на виконання робiт пiдвищеноi небезпеки.

1прБвище, iм'я та по батьковi осiб, якi вiдповiдають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони працi
та промисловоI безпеки; наявнiстю служби охорони працi, iнструкцiй про проведеншI навчаннrI та iнструктажуз
питань охорони працi, експлуатацiйноi документацii)

НаКаЗ вiд 12 листопада 2020 року Jф 15 - Про створення KoMicii по перевiрцi
знань з питань охорони працi.

Голова KoMicii - Шуневач Серziй Олексанdровчч - dарекmор
- ПРОйШОВ навчання в ТОВ (ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖI) та перевiрку знань в KoMicii
УПРаВЛiння !ержпрацi в Рiвненсъкiй областi виявив потрiбнi знання законодавчих
aKTiB з охороНи працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим, гiгiени працi та
еЛеКтробеЗпеки, протокол J\Ъ33 вiд 17.07.2020, посвiдчення J\Ъ690-З3-20; <Правил
охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями)), кПравил охорони
працi пiд чаС виконанНя робiТ на висоТь, дБнА ,з.2-2-2оО9 кСистема стандартiв
безпеки працi. Охорона працi i промислова безпека в будiвництвi>>, <<правил безпеки
систем г€вопостачання), <правил охорони працi пiд час експлуатацiт обладнання,
що працюе пiд тиском), <Правил охорони працi на автотранспортi>>, <<Правил
охоронИ працi пiд чаС вантажнО-розвантажувztльних робiт> протокол J\Ь33-б вiд
1,7".07.2020, посвiдчення J\Ъ690-зз -б-20; <<Правил охорони працi пiд час експлуатацii
навантажувачiв>>, <правил охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiйм€ulьних
KpaHiB, пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного обладнання>>, <<Мiнiмальних вимог з
охорони працi на тимчасових або мобiльних будiвельних майданчиках), <<Правил
технiки безпеки i виробничоi caHiTapiT пiд час обробки природного каменю) в koMiciT
Управлiння ,Щержпрацi в Рiвненськiй областi, протокол }lb 33-в вiд 17.07.2о2о,
посвiдчення }lb 690-3З-В-20; <<ПРавиЛ ОП пiд час розробки родовищ корисних
коп€tлин вiдкритим способом>>, <<правил охорони працi пiд час Дроблення i
сортуваНня, збагаченнЯ корисниХ копаJIиН i огрудКуваннЯ РУд та концентратiв>>,
<правил Оп пiд час експлуатацiт ел. устаткування та ел. мереж на вiдкритих
гiрничих роботах>, <<правил оп пiд час експлуатацii великовантажних автомобiлiв
та iнших технологiчних транспортних засобiв пiд час розробки рудних i нерудних
копаJIиН вiдкритим способом>>, <<Правила охорони працi для працiвникiв
м'ясопереробних цехiв>>, <правил безпеки для виробництва хлiба, хлiбобулочних та
макаронних виробiв>> протокол Jф З3-д, посвiдчення Ns б90-33-д-20;пройшов
навчання в ТоВ (НВФ (оАЗИС тЕхноЛОДЖI) та перевiрку знань в KoMicii
Управлiння Щержпрацi в Рiвненськiй областi виявив потрiбнi знання <Правил



охорони працi для пiдприсмств та органiзацiй полiграфiчноi промисловостi>>,
<<ПравиЛ охоронИ працi для праЦiвникiВ швейноГо виробНицтва) протокол jф 3-г вiд
|7,05,201 9, посвiдчення J\b 37-3-г- 1 9.

Членu KoMicit:

глаdач олексшнdр Волоdшмаровu,, - iнженер з охорони працi
- пройшов навчання в тоВ (нВФ (оАЗИС тЕхноЛодItI> та перевiрку знань в
koMicii Управлiння Щержпрацi в Рiвненськiй областi виявив пътрiбнi знання
законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим ,
гiгiени працi та електробезпеки, протокол JtЗ1 вiд 15.11 .201tg, посвiдче""" Nп72з-
31-19; <<ПравиЛ охоронИ працi пiд чаС експпуаТацii обладнання, що працюе пiд
тиском)>, <Правил охорони працi на автотранспортi>>, <<Правил охорони працi пiд час
експлуатацii навантажувачiв> протокол J\Ь3l-б вiд 15.11 .2о19, посвiдчення Ns 723-
З 1-б-19; <<Типовоi iнструкцii по органiзацii безпечного проведення газонебезпечних
робiт> протокоЛ J\b 31-в вiд 15.11.2о19, посвiдчення J\Ъ 72З-Зl-в-19; <Правил
охоронИ працi пiд час зварювання мет€Lлiв>, <Правил оП пiд час гЕвоелектричного,
контактного, кисневого та пл€вмового рiзання металiв>>, <<Правил оП пiд час
фарбуваЛьниХ робiт>>, <<ПравиЛ ОП пiд час роботи з абразивним iHcTpyMeHToM)
протокол J\! 31-г вiд 15.I1.2019, посвiдчення J\lb 723_31-г-19; <<Правил охорони працi
пiд час експлуатацii вантажопiдiймальних kpaHiB, пiдiймальних пристроiъ i
вiдповiдного обладнаннл>, <Правил охорони працi пiд час 

^"u"iu*"o-

РОЗВаНТаЖУВ€lЛЬНИХ РОбiТ> ПРоТокол Ns 23 вiд 18.10.2019, посвiдчення J\b 546_2з_19.

шу н е в uч Ip uн а М uкол a|i в н а - iнженер - консультант
- пройшла навчання в ТоВ (оАЗИС тЕхноЛОДЖI) та перевiрку знанъ в KoMicii
управлiння ,щержпрацi в Рiвненськiй областi виявила потрiбнi знання законодавчих
aKTiB з охорони працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим, гiгiени працi та
електробезпеки, протокол j\b47 вiд 25.09 .2о2о, посвiдчення j\гs99О-47 -2О; кПравил
охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями), <<Правил о*оро""
працi пiд час виконання робiт на висоть, дБнА.з.2-2-2009 <СистЬма стандартiв
безпеки працi. Охорона працi i промислова безпека в будiвництвi>>, <<правил безпеки
систем г€lзопостачання), <правил охорони працi пiд час експлуатацii обладнання,
що праЦюе пiД тиском), <<Правил охорони працi на автотранспортi>>, <<Правил
охоронИ працi пiд чаС вантажнО-розвантажув€tльних робiт> протокол Jф47-б вiд
25.09.2020, посвiдчення Ns990-47-б-20; <<Правил охорони працi ,riд 

"ас 
експлуатацii

навантажувачiв>>, кправил охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiйм€шьних
KpaHiB, пiдiймальних пристроiЪ i вiдповiдного обладнання>>, <<Мiнiмальних вимог з
охорони працi на тимчасових або мобiльних будiвельних майданчикаю) протокол Jr{b
47,в вiд 25.09,2020, посвiдчення Ns 99О-47-в-2О; <Правила охорони працi для
працiвникiв м'ясопереробних цехiв>>, <Правил безпеки для ""рЬб""цтва хлiба,
хлiбобулочних та макаронних виробiв>, <<правил охорони працi пiд час
г€воелектричного, контактного, кисневого та пл€lзмового рiзання металiв>>, <<Правил
охоронИ працi пiД чаС зварювання металiв> протокол JЪ 47-г вiд 25.о92о2о,
посвiдчення }lb 990,47,г,20; кПравил ОП пiд час розробки родовищ корисних
копаJIин вiдкритим способом>>, <Правил охорони працi пiд час лроблЪння i
сортуваНня, збагаченнЯ корисниХ копаJIиН i огрудкування РУД та концентратiв>>,



<правил Оп пiд час експлуатацiт ел. устаткування та ел. мереж на вiдкритих
гiрничих роботаю>, <<правил оп пiд час експлуатацii великовантажних автомобiлiв
та iнших технологiчних траЕспортних засобiв пiд час розробки Рудних i нерудних
коп€tлин вiдкритим способом>>, квимог безпеки та захисту здоров'я пiд час
викорисТаннЯ виробничогО обладнання працiвниками) протокол }lb 47-д вiд
25.09.2020, посвiдчення м 99О-47-д-20; кПравил технiчноi еiсплуатацii
електроустановок споживачiв> протокол }lb 48 вiд 29.09.2о20, посвiдчення NЬ 1018-
48-20.

Наказ вiД 12 листопада 2020 року JrГо 16 - Про забезпечення працiвникiв
засобами iндивiдуального захисту та призначити вiдповiдальною особою за
забезпечення працiвникiв ЗIЗ - Гладича О. В.

Наказ вiд 12 листопада 2020 року м 17 - Про затвердженнrI перелiку робiт з
пiдвищеною небезпекою.

НакаЗ вiд12 лИстопада2020 року ль18 - Про призначення комiсiiдля перевiрки
знань з електробезпеки.

НакаЗ вiд 72 лИстопада2020 року J\b 19 - Про призначення вiдповiдального за
пожежну безпеку - директора Шуневича Сергiя Олександровича.

НакаЗ вiД 26 грудня 2019 року Ns 28 - Про затвердження нормативних
документiв з охорони працi та введено ik в дiю, а саме:

- положення про службу охорони працi;
- положення про систему управлiння охороною працi;
_ положення про порядок проведення навчання та перевiрки знанъ з питань

охорони працi з додатками;
- мiнiмальнi вимоги безпеки i охорони здоров'я при використаннi працiвниками

засобiв iндивiдуального захисту на робочому мiсцi;
- положення про розробку iнструкцiй з охорони працi;
- положення про медичний огляд працiвникiв;
_ положення про видачу наряд-допуску на виконання робiт з пiдвищеною

небезпекою;
- положення про органlзацlю триступеневого контролю за станом охорони

працi;
- положення про дiяльнiсть уповноважених найманими працiвниками робiт з

питань охорони працi та iншi.
Працiвникiв пiдприемства проведена перевiрка знань з питань охорони працi

комiсiеЮ тоВ (АЛЬТЕрнАтиВА БУД) проrо*олiв NЬ 3/оп, J\Гs 4/оп 
"u 

J\Ъ 5/оп вiд
13.11 .2020 року.

працiвники при прийомi на роботу проходять вступнi iнструктажi з охорони
працi та iнстрУктажi на робочих мiсцях, якi рееструються в Журналi реесфацii
iНСТРУКТаЖiВ З ОХОрони працi на робочому мiсцi. До"уЪ* до самосriй"о.о 

""пой"оробiт проводиться пiсля стажування та перевiрки знань, про що е вiдвiднi записи в
Журналi реестрацii iнструктажiв з охорони працi на робочому мiсцi.

Ведуться Журна-тl реестрацiТ iнструкцiй з охорони працц Журнал облiку видачi
iнструкцiй з охорони працi.

Пiдприемство забезпечене :

- засобами iндивiду€tльного захисту: рукавицi комбiнованi; захиснi окуляри;
захиснi каски; знаки безпеки; спецодяг, страхув€uIьна мотузка та iнше;



-спецодягом, спецвзуттям: комбiнезон бавов няний, черевики шкiрянi,
-iHcTpyMeHToM: набiр рожкових ключiв; розвiдний ключ набiр шестиграннихключiв, газовий ключ; iHoTpyMeHT з iзолrо"u"Ъ, Й-р"*;rС*у.ч.r*r, плоскогубцi,

викруткИ); молотОк; зубилО; рулетка; лопата; ножiвка по дереву; щiтка метапева;напилки; набiр мiтчикiв з тримачем та iнше,
- iHBeHTapeM, засобами i медикаменти першоi долiкарськоi допомоги,протипожежними засобами та iнше.
Працiвники тоВ (АЛЬТЕрнАтивА БУД) в повнiй Mipi забезпеченiспецодягом, спецвзуттям та iншими засобами iндивiдуЕtлъного захисту згiдногЕUIузевИх норМ та мiнiМ€lJlьних вимог безпеки i охорони працi .rр" 

""*op".run "lзасобiв iндивiдуального захисту на робочому мiсцi. Проходятъ перiодичнiмедогляди та психофiзiологiчну експертизу.
В наявностi необхiднi методооо.i""i i".rрупцii виконання робiт пiдвищеноiнебезпеки.
пiдприемство забезпечено нормативно-правовою та матерiально-технiчною

базою, ПерелiК законодавчиХ та_нормативно-правових aKTiB з питань охорони працiта промисловоi безпеки: Закон УкраiЪи "Про о"оро"у працi'', нIIдоп 0.00-4. 12-о5"типове положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питаньохоронИ працi", нпАоП 0.00_4.21-04 "Типове положення про службу охорониПРаЦi"' НIIАОП 0,00-4,15-98 "ПОЛОЖеННя Про розробку iнструкцiй з охорони працi ,,,
нАпБ А 01,001-2014 "Правила пожежноТ безпеки в YKparHi'', Hun* моН УкраiЪи
J\Ъ 246 ВiД21,05:20УР, "ПОРЯДОК ПРОВеДення медичних оглядiв працiвникiв певнихкатегорiй"' нпАоП 0,00_2.01-05 "Перелiк робiт з пiдвищеною небезпекоЮ'',нпАоП 0,00-4,01-08 "Положення про порядок забезпечення працiвникiвспецiалъним одягом, спецi€шъним взуттям та iншим и засобами iндивiдуальногозахисту"' нпАоП 0.00-|.71-1з "Правила охорони працi пiд час роботи зiHcTpyMeHToM та пристроями" та iншi.Ъормативно-правова та матерiально-технiчна
9:: :ll"овiдас ВиМоУМ 

ромисловоiбезпеки.
жЕНс(засобiв iндивiдуально

| 2-э\l l-J\ т'
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. Тi,ry'Ёý _с_о. тттуневич

{екларацiя зареестрована У журналi облiку суб'сктiв господарювання утериторiальному органi Щержпрацi

примiтки: l. Фiзична особа -- пiдприемець свотм пiдписом надае згоду на обробку персонalJlьних даних зметою забезпечення виконання вимог Порядку
видачi дозволiв на виконання робiт пiдu"щ""оТ небезпеки та на експлуатацiю (застооування)машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноi небезпеки.
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