
,.Щодаток 8
до Порядку (в редакцii постанови Кабiнету

MiHicTpiB Украiни вiд 7 лютого 2018 р. Nл 48)

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази вимогам

законодавства з питань охорони працi

Вцомостi про роботодавця; ТОВАРИСТВО З ОБМE)КЕНОIО
(для rорrцлr.rноi особи: найлленуваmrя юриди.lноi особи,

ов "Акс-Буд"
ltiсцезнаходлtýння, кOд згiдно з сдрпоу, прiзвице, iлl'я Tlt по батьковi ксрiвtлика, nonrop i"noPo"11

ьович_

теле{lакс,r,, адрсса oлсIflронноi пошrти;

для rРiзичноi особи -_ пiдприсьrця: пlriзвиulе. irt'я та по батьrtовi, серiя i нолlср llаспорта,

киlrt i ttоли виданиi,i, ttliсце проживаннrr, росстрацii.iнlлй Hobrep облiковоi картки п,патtIика

податкiв, номер твлефолrу,, тепсфаксу, адроса ел€Itтронноi пошти;

по YKpaiHi
л,liсце виltонання робiт пiдвищеноi пебсзпеки та/аОо спс""уаruц,ilзасrо._уuпч"r)

i\t{lшIlн. мсханiзrtiв, vcTaTKoBaHHrl пiдвищеноi небезпски)

Iнформацiя про наявнiсть договору страхуваt{ня llивiльноТ вiдповiда,тьностi
перед третiми особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв моя(ливоi шкоди

Iнформацiя про проведенrlя добровiльного аудиту з охорони працi:

(наiilrенvванНя cTpaxoBoi K1,1lПaHii, c,lpoK дii сrраховоrо полiс}1. *rrrср i д.rа ,io.o *дrl.ф

iл
(лата проводення аудиту)

ьович

механiчн
пiдйомникiв (п.2l Дода,гку 6)

lнайменуваrтня вцпlч робiт пiдвичденоi нобезпеки та/або I\lацIиЕ, lrлеханiзмiв.

я.
(пpiзвиrче,il'l'ятапoбатькoвiкеpiвникаюplцичнoioсoбиабoф

цiею декларацiею пiдтвердя(ую вiдповiднiсть матерiально-технiчноi бази та умов
працi вимогаМ законодаВства з rrитань охороFIи працi та IIромисловоi безпеки пiд
час виконання таких робiт пiдвиiценот небезпеки таlабо експлуатацii
(застосуваFIня) таких маtшин, MexaHiзN,IiB, устатковання пiдвищеrtоi небезпеки:

та бчlri

чих Mi числl ictlvc пi
виникнення травм - 4 мiсця,

КiЛЬКiСТЬ РОбОчих мiсць, у топtу чltслi TIr(, Еа яклп< icHye пiдвищеюrй ризик вЕникнення травм,

KicTb 'eKTiB-1.

Iцшi вiдомостi: кимович" в
бчдiвель i спорlц (прлrrплiцень), виробнlrчих об'сюiв

J{ОТРИМаннЯ Вимог законодавства з питань охороFIи працi ,tа_ промислоЕоi
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безпеки. В Товариствi з обмеrrсеноrQ glдцgЕlдальнiстю "АКС-Б
слУясб}z охорони працi, Фунrtцii слrужби охорони поацi. згiдно наказ}z JrJЪ 1-07106-
ОП вiд 07,0б.2018 р,, покладено rra irrжeHepa з охорони гlрацi Ветрова Валерiя
свдокимовича. який пройшов навчанtля i виявив потрiбнi знання законодавчих
aKTiB з охорони працi. надання домеди.lноi допомоги потерlti.llим. гiгiени пшtцi та
е,ПеКтРОбезпеки в ДП "Рiвненський Експерт:но-Технiчний центр"" llосвiдчення JЧЬ

l i02-З2-19 вiд 15,03.20l9 р.. протокол Ng 32.
(прiзвище, itt'я та гtо батьковi осiб, яrti вiдповiдають

Наказом J\b 7-08/06 вiд 08.06,2018 р.. розробленi та введенi дiю:_ ''Полоlкення
За дОl'РиманнJlil{ виNtог законодавства з питань о\орони працi та промлrсловоi безпеки,

ПРО СИСТеМУ УПР&влiння охороною працi". "Поло>ltення про видачу наря:l-
допускiв". "Полоясення лро порядок забезпечення працiвникiв спецiальним
одягом_ спецiальним взу,rrям та iншим

ня про сл
"ПОЛОження про розробку iнструкцiй з охорони працi". "Полоясення про порядок
гlроведення навчання та перевiрки знань з питань охорони працi" з додатками

ltаявнiстю служби охорони працi, iнструкцiй про прOвсдення навчання та
РОЗРобленi" затвердяrенi та введенi в дiю згiдно наказу Ng 4-t 1106-ОП вй
l 1 .06.2018 Р.. iнструкцii з охорони працi для працiвникiв що викон}iють заявленi
роботи.

lHoTp\lKTФlý з питань охорони працi, еltсплуатацiйноi доrryмонтацii, засобiв iндивiдуа,lrьноI.о захисту,
В ТОВаРиствi з обмеrкеною вiдгlовiдальrriстtо "АКС-БУД" е в наявностi та

облi засобiв
iHcTByKrarKy з питань охорсlни працi; Журнал реестрацiТ iнструктажiв з rrцтань
окорони працi на робочом}z мiсцi: }Itурнал облiк}z робiт що виконуються за
наtrядами i розпорядясеннями; Жур,нал приймання та оtтlяду ришт,увань :га
помост}l. )tурнал огляду самопiдiймальнtli колrиски; Журнал облirсу видачi та
повернення засобiв захисту. ){tурнали rrpo,гoKo"lriB перевiрки знань (для IТП та
РОбirНИКiВ): ХtУРнал реестрацiТ iHcTpyKTaHciB з питанъ полсеясноi та техногенноi

никiв
охорони працi на гriдприсмствi: Журнал видачi iнструкцiй з охорони працi на
пiдприсмотвi; Журнаrl обл_iку. перевiрки та випрОб}rвання електроiнстр]rмеrr,ту.

свiтильникiв:
реестрацii осiб" що потерпiли вiд нещасних випадкiв на виробництвi: Журнал
Ре€СТРаЦii НеЩаСних випадкiв невиробцичого характеру" таблички i знаки
безпеки.

В Товариствi з обмеясеною вiдповiцальнiстю ''АКС-БУД'' наказом Jф l-
2З111-оП вiд 23.11.2018p" створена комiсiя для перевiрки знань з пита}{ь
охорони працi }z складi:
Голова KoMicii: Марковецький В.В. - директор.
Члени KoMicii: Олексюк C.L - головний iHiKeHep:

Ветров В,С. - iюкенер з охорони працi.
icii пройшлрl Украiни "rI

охорону працi" та нормативно-правових aKTiB з схорони працi в дП
"Рiвненський Експертно-Технiчний центр" :

_- МаРКОВеЦЬкиЙ Вацим Васильович. пройшсlв навчання i виявив потрiбнi
знання законодавчих aKTiB з охорони працi. надання домеди.lноi допомоги
цqýрпlлим. пгrен

ння Ng 29Т2 -18)л навчання i iпкч знань з " ни
rФацi пiд час робо,ги з iHcTp}zMeHT,oM та гIристроями". "IIрави_тI охорони п!Еtцi пiд
YаС ВИКОrrаННЯ РОбiт на висотi". ДБН 4.З,2-2-2009_]СисJема стандартiв безпекц
ПРаЦi. ОхОРОна працi i промиолова безпека в будiвццJ_tтвi". (протоко.гr J.{b 89_б вiд



з
б-18). пройшов навчання i виявив

ПОТРiбНi ЗНОННЯ "ПРавил безпеки сиотем газопостачаннята", "Правил охорони
працi пiд час експл}zатацii обладнання. шо працюс пiд тиском''. допущений до
РОбОТИ В еЛеКТРОУСтановках напrl}rгрю до t0O0B в якостi адмiнЙтБтлвrrь
техrriчного працiвника (посвiдчення Л'g 5З80-1З7 вiд lЗ.ll.j0lЗр. piru""ro,
no*i.ii np".uo.ru IV ,pyrru, .п.пrроб".rr.п". ,rporonon Jф 175 *iд 22.1i.2oI3 р}
прQйшов навчання i виявив потрiбнi знання "Правил охорони працi пiд Й
екслл}rатацii вантажоriiдiймальних kpaHiB" пiцiйма;rьних пристроi'в i ъiцповiдной
обладнання". "правил охорони працi пiд час вантажно-розвантаж}zвальних
робiт", "Мiнiмальних вимог з охорони працi на тимчасових або мобiльних
будiвельних майданчиках"л (протокоrl Nр 89+к цiд lЗ.07_2018 р.л посвiдченняБ
?912-89/ж- l8). 

, "ЦРавил оIорони працi на автQмобiльному транспортil
(протокол м зб вiд 02.03.2020 р.. посвiдчення Ng 600-з6-20).

__* олексюк Сергiй Iвановlач. пройшов навчання i виявив потрiбнi знаннц
законоцавчцх aKTiB з охорони працi. наданця домедичноi допомоги потерпiлим.
ГiГiеНИ ПРаЦi Та електробезпеки (rrротокол J\b 89/1 вiд 10.08 2018 р.. посвiдченrц
ль 2915-89/1-18). навчапн" iперевiрку знаrrь з "Пра"ил охорони r,рацi пiд чаQ
роботи з iнструмен,гом та приотроями". ''Правил охорони працi пiл час
виконання робir: на висотi"- дБН А.3.2-2-2009 ''Система станцiртiв безпеки
ПРаЦi. ОХОРОНа ПРаЦi i промислова безпека в будiвниц,гвi". "Правил безпе_rsц
систем газопостачання". "лравил охороци працi Пiд час експлуатацii обладнання.
що працююс пiд тиском". "правил охорони працi пiд час експл}lатацii
ванталtопiдiймiulьних kpaHiB. лiдiймальних пристроiв i вiдповi*о*
обладнання". "Правил охорони працi пiд час ваt+тажtло-розвантаХС}lвальних
робiт"_ "Мiнiмальних вимог з охорони працi на тимчасових або мобillь"r*

2915_89/1-б-18). та допущений до роботи в електроустановках напругоrо до
I000B 

" 
onocri адri"iсrраr"""о-rе"ri"rо.о працiu"йпа (пос"iд.r".r* Nn 5381-I37

uio 13.11,2013 р.._ pi-.r""** nori.ii np"""o.ru_ IV .pyпu *lроб".r,qшц*_
протокол Ng 175 вiд 22.11.18p.). ''Правил охорони працi на автомобiльнъй,гранспортi"" (протокол Л} Зб вiд 02,0з.2020 р.. посвiдчення Ng 601-36-20)
_- Ветров Валерiй €вдокимович. пройшов навчання i виявллв потрiбнi знання
законодавчих aKTiB з охорони працi_ надання домедичноТ допомоги-потер,пiлm,r.
ГiГ'iеНИ ПРаЦi Та еrrектробезпеки (протоltол N!:32 вiц 15.0з.20lФ р_ посвi^;Ьrня Ng
l l02-32-19). навчання i перевiрку знанъ з "Правил охорони працi пiд час роботи
з iHcTpyM.eHToM та пристроями". "Правил охорони працi пiд час виконанн" робi,
на висотi". дБН А.3.2_2-2009 ''Система стандартiв безпеки працi. Охорона працi i
rlромислова безпека в б}rдiВництвi''. ''ПравиЛ QхоронИ працi пiд чаС вантахсно-
розвантаrкувальних робiт". ''ГIравил охорони працi на автотранспортi''. ''Правил
б}rдови та безпечноТ експлуатшtiТ лiфтiв'' (прЬтокол -пlъ 32-б вiд 11.0j)019 р*
ПОСВiДЧеННЯ Л! 1102-32/б-19). пройrrrов навчання i """""* поЪЪiО"; .*,ur*
"Прu"rп б"aпaпц arara* .*onoaru"u"nu". ''ГIрu*rП о*оро"" npuui ц* чаQ
експлуатацii обладнання. що працюс пiд тиском''. ''правил охорони працi пiдчас експлуатацii вантажопiлiймальних kpaHiB, пiдiймальник прифотв i
вiдповiдного обладнання". "Мiнiмальних вимог з охоLони l-tpaцi rtа тимчасовлц
або мобiльних б}rдiвельl.rих майданчиках'' (протоlсол М 32-в вiд 1Ъ,03.2019 р-посвiд,lення Jt 1l02-32lB-19). навчанн8_i перевiрку знань "Правил технiчноi
експлуатацii електроустановок споrr,ивачi"". (r,роrопол Ng 1l9 uiд 20,012011р*
посвiдчення Лi З498-119-19). та цопчrцеrrий до роботи в електро},становках
напругою цо l000B в якостi iнсцектувальнот особи (.rrосвiдчQння ф t569-55_16
вiд__l?Д_5.20_16 р."_рiшецняп{ Ko*ipii прдсuосна JV Jрчгrд з елепrл.оýезпеки
1 1 .0320l 9_р_}
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рЕбiтники налелсним чином оформленi на робот.чл забезпеченi

сIецодягом. спецвзуrгям i засобами iндивцуального захисry (вiдповiдно до с]атгi В
Закону Украiни "ПрQ охоронLпрацi"). та галузевих нормл пройшли перiодичпi
медичнi огltяди та визнанi придатl-лими до виконаннл робiт за професiями.

,робi,гники. якi виконують заявленi роботи. пройшли rцорiчtлу перевiрку
знань безпе,lних мет,одiв виконання робiт в об'смi вiдповiдних iгtструкцiй*ч
охорони працi комiсiею Товариства (протокол Л! 1_2711 1-20 вiд 27,1l. 20 р.)*rа
згiдно з наказом J\b 1-30/1 1-оП вiд З0. t 1 .2020 р,. дqпущеlлi до ix циконаннд.

робiтники. якi виконують заявлеrri роботи. пройшли щорiчну перевiрку
знань з електробезпеки на II гр}zпу доп}lск}z до 1000В (протокол М 1-2611 1-20 вiд
26.11.20 р.)" та згiцно з наrсазом J\b 1-2711 1-оП вiд 27,11.2020 р.. допуiценi дq
роботи з о}zчним електtэифiкованим i_LlcTp}zMeHToM.

Наказом по Товариств}z J\Гq 1-01/12-ОП вiд 01.122020 р.. виконавця робiт
максименка Юрiя Володимировича призначено вiдповiдальною особою за
органiзацiю i безпечне проВеденнЯ робiТ пiдвiсниМи електрИчtlимИ колискамИ
для пiдiймення працiвникiв. який пройшов навчання та перевiрку знань в Дп
"Рiвненський Експертно-Технiчний центр''. виявив потрiбнi знання законодавчих
akTiB з охорони працi. надання домедичнот доtlомоги потергti.lrим. гiгiени працi та
еЛеКТРОбеЗпеки. (протокол Jф 89 вiд 1З.07.2018 р." посвiдчення _hlЬ 29l1_89-18)"
цавчання i гlеревjрку знань з "лравил охорони працi пiд час роботи з
lHcTpyMeHT,oM та пристроями". "Правил охорони працi пiд час виконання робiт на
висотi". дБН А.3.2-2-2009 "Система стандартiв безпеки працi, Охорона працi i
промислова безпека в будiвництвi". "Ilравилl охорони працi пiд час ексIrлуатацii
вантшrсопiдiймаrrьних kpaHiB. пiцiймальних прцстротв i вiдповiдного
обладнання". "правил дlхорони працi пiд час вантаrкно-розвантаясчва-пьни,х
робiт", "Мiнiмальних вимог з охорони працi на тимчасових або мобiльних
бУДiвельних маЙданчиках". (протокол Jф 89-б вiд 13.07 20l8 р. посвiдчення Ng
2911-89-б-18), ПРОйшОв нав.rання i виявив потрiбrri знання з "Правил безпеки
систем газопостачання". "правил охорони працi пiд час експлуатацii облацнання.
Ц9 ПрацЮЮе ПiД ТисК " (протокол ЛЬ 89-и вiд 13.07.2018 р.. посвiдчення Ng
291 1-89/и- l 8). та допущениГ.r до роботи в електро}zс.гановках напр}zгою до l000B
в якостi адмiнiстративно-технiчного працiвника (посвiдчення Лb 1-26i11-18 вiд
26.11.2018 р.-_ рiшенням_ KoMicii *присвосна* lII гр}zпа з
електробезпеки*протокол jtlb 2-2611 1-20 вiл _26.1 1.2020 р.).

В ТзоВ "дКС-БУЦ" наказом Ng 5-11/06-0Il вiд l1.06.18p,. вiдповiдальним
за виде,rу цsряд-допускiв при виконаннi робiт пiдвищеноi небезпеки пцазначено
головного iнженера Олексюка Сергiя Iвановича.

-НаКаЗОМ ПО Товариству ЛЪ 8-1б/07-ОЦ вiд 16.07_.2018р.. призначеlrо
вiдrlовiдальну особу за видачУ засобiВ iндивiд}rальногО захист}Ч виtсонаЬЦя робiТ
IV[ar<gr,IMeHKa К)рiя Володимировича. а вiдповiдальнiсть за безопл;йе
забезпечення працiвникiв засобами iндивiд}zального захисту. спецiальнццд
одягом та спецiальним взутIям 11окладено на директора Товариства.

В ТзоIJ "Акс-Буд" е в паявностi засоби iцливiдуального захисту вй
падiння працiвникiв з в_исдти. Запобiжнцм поясам проводяться експл}rатацйЙ
ви,пробувення статичним HaBaHTarKeHtlяtvt вiдповiдно до вимог законодавства та
документ,iв з експлуатацii виробникiв. та рееструються в " Журналi облriку .га

зберiгання засобiв захист.ч ". Захиснi каски. канати. огородження. знаки безпекц
TaKolK наявнi в Товариствi.

робiтники зайнятi на виконаннi заявленого Вид}, робiт проходять
iHcTPYKTarKi З охорони працi на робочих мiсцях. про що робляться записи в
исурналах встановлених форм.

в наявностi с необхiдна експлуатацiйна док}zментацiя на пристроi.



зOконOдOвства з питань охOрони праt{t та промисловоi безпеки. Товариств*о мае

_==--
с дtrtС,tsУ Д$

та MaTcpianbHo-TcxHi.IHoi бази нав.lальнО-lrlеТОДиrrНОго забезпо.rення)

IVkркqвецький В.В.
(iнiцiали та прiзвище)

цр

заре€стрована у журналi облirсу суб'сктiвЩекларацiя
тери,горiальному
ль

органi Щерх<працi

господарювання
20

у
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Примiтки: 1. Фiзична особа,- пiдприсмець cBoiм пiдписом надас згоду на обробку
персональНих даниХ з мt:тоЮ забезпечеНня виконання в,имог Порядку
видачi дозволiв Ita викOнання робiт пiдвищеноi небезпеки,а rrаЪос-,уатацiю
(застосування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноi небезпеки,

2. РеестраЦiйниЙ номеР облiковоi картки IUIатника полаткiв не 3азнаr{а€ться
фiзичrrими особами, якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його
приftлятгя та повiдомиltи про це вi.rцrовi,щrому оргшу доржавноi подашсовоi
с.rryжбиi мають BiMTKyB паспортi.".,,.,-..,,-,,.

j ly'iтгrili.,r]lli,, j;].i;)i{jiliaiti 
у Рiвненськiй областi

tit Р Е€СТРоВАнО
zоФр.


