
Щодаток 8

до Порядку (в редакцii постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 7 лютого 2018 р. Nэ 48)

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази вимогам

законодавства з питань охорони працi

Вiдомостi про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖ
(д,ля rорrцичноi особи: найменуваrrвя юрrцичноi особи,

вIшовIмлънIстIо "Акс_Буд".
мiсцезнаходженl{я, код згiдно з СДРПОУ, прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника, номер тслефону,

33027. PiBHeHcbKa область" м. PiBHe. вул. Д.Галицького. буд. 19. офiс 510 _
Код еДРПОУ 34580879. керiвник Марковецький Вадим_ Васильович
тел., (0З62)460916" aksbyd @ukr.net.

толеr}аксу, адр€са епектроlшоi пошти;

для фiзичноi особи - пiдпрlлеrrtця: прiзвlлщс, iм'я та по батьковi. серiя i Holrep паспорта,

кип.т i коли влцаний, ллiсце проясивання, реестрацiйний Holtcp облiковоi картки пл{lтника

податкiв, номер телефоцч, телефаксу. адрсса електронноi пошти;

по YKpaiHi
мiсцс вt.tltонання робiт пiдвлrщеноi небсзпсttрI та/або еrtсплуатаrдii (застосl,вання)

]\rашин, механiзмiв, ycTaTKoBaBюl пiдвищеноi небезпоки)

Iнформацiя про наявнiсть договору страхуваннJI цивiльноi вiдповiдальностi
перед TpeTiMи особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв мо)Iшивоi шкоди

У ТзОВ "АКС-БУД" на даний час вiдсутнi об'екти пiдвищеноi небезпеки. тому
договiр страх}zвання цивiльноi вiдповiдальностi перед третiми особами стосовно
вiдшкод}чвання наслiдкiв мояtливоi шкоди на даний момент не
чк-цаJIався.

(найменуъання cTpaxoBoi KoMпarlii, строкдii страхового полiсу, номор i дата його видачi)

Iнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi:

ДоOровtльниИ ащи
(дата проводення аудrтry)

Я, Марковецький Вадим В
(прiзвище. iьI'я та по батьковi керiвника юрцдичкоi особи або фiзичпоi особи - пiдприе,лrця)

цiею декларацi€ю пiдтвердясую вiдповiднiсть матерiально-технiчноi бази та умов
працi вимогам законодавства з питань охорони працi та промисловоТ безпеки пiд
час виконання таких робiт пiдвищеноi небезпеки та/або експлуатацiI
(застосування) таких машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеноi небезпеки:

- роботи. що викояуються на висотi понад 1.3 метра (п. З Додатку 6),
(lrайменуванtlя виду робiт пiдвиrценоi небезпеrtи таlабо машин, лtехакiзмiв,

устаткова}tня пiдвищеноi нсбезпеlси, тип або brapKa (за наявностi),

Horrep партii. дата виготовлсння, KpaiHa походltссння, якi

виконуються таlабо експлуатуються (застосовуються) без отритrtацня вИповiдного дозволу,

Кiлькiсть робочих мiсць - 4. в тому числi тих. на яких iснусдiдвиценийJизик
виникнення травм * 4 мiсця

кiлькiсть робочlлх мiсць, у юм_ч числi T!Ix, на якrtх icHye пiдвищений ризик виЕикtlонrrrl травм,



Кiлькiсть будiвель i споруд - 0, виробни,лих об'сктiв - 1.

будiвель i спор,lц (прилriщеrrь), виробни.Irlх об'екгiв (цсхiвл дiльниць_ стр\ктчрвих пiдрозлiлiв)

Iншi вiдомостi: * Ветров Ва.гlерiй Свдоким,ович, вiдпQвiдальний за

дотримання вимог законодавстtsа з I1итань охорони драцi та промисJIовоi
безпеки. В Т'овариствi з обмеясеною вiдrrовiдальнiстtо "дКС-БУД" створено
сл}rжб}r охороrrи працi, Функцii слухсби охорони працi. згiдrrо наказу Л} 1-07106:
ОГI вiд 07.0б.20l8 р," покладено на iHxceHepa з охорони працi Ветрова Валерiя
ýддgкимовцча. який пр0
aýTiB з охорони працi. надання домеди.tноi доltомоl]и потергtiлим. Liгiсни праtli та
електробqзпеки в ЛП "Рiвненоький Експертно-'Гехнiчний центр", посвiдчення Л!
l102-32-19 вiд 15.03.2019 р," проr:окол Ng 32,_ _ _

(гrрiзвлtщс, iпt'tT та по батьrсовi осiб, якi вiдповiдають

Наказом Ng 7-08106 вiл 08.06.20l8 р." розробленi та введенi дiю:_ "Полlожеrrня
за дотрI-IN{ання]\I врIL{ог законодавства з пIл,гань oxopoнIr гФ(lцi та rцlомис.;lовоi бсзпеки;

про систему управлiння охороною працi". "Полоrкення гtро вида.lу нардд-
допускiв". "Полохсення про порядок забезпечення праr{iвникiв слецiалыlим
одягом. спецiальним взутгям та iншими засобамtл iндивiдуально_го захист}z",
"Полохtення лро енергетичну сзrуясбу", "Полоrкення про слуяtбу охорсlни праLti>.

"Полохtення про розробк)z iнстр}zкцiй з охорони працi". "По.шотtення про порядок
проведення навчання та перевiрки знань з питань охорони праr{i" з додатками

наявнiстю сrryrкби охорони працi, iнструкцiri про провеленrtя HaBtIa}IHя та

Розробленi. затверджеrli та введенi в дiю згiдно наrсазу ЛЬ 4-11106-ОП вiд
l 1.06.2018 р., iнструкцii з охороrrи працi для працiвникiв _що виконують заявленi
роботи. _

iнструrстаяq, з п!tтань охороЕи працi, сксrrлуатацiйноi докуьrентацii, засобiв iндивiдуального захисту,

В*Товарисr,вi з обмехсеною вiдповiдальнiстю "дКС-БУД" е в наявност,i та
дqдуться: Журнал облiку
щохорtlни працi. Ж}zрнал ресстрацii iHcTpyKTaxciB з пи,гань
охорони працi на робочому мiсцi: Журнал об:liку робiт що виконуrоться за
нарядами i розпорядхсеннями: Журнал пLийп,lання та огляд}z ришт}чвань та
помосту: Ж)zрнал облiку вида.ri та поверLlення засобiв захисту: }курнали
проLоколiв перевiрки знань (для lГГI та робiтникiв): X{)zpHa.ll ресстрацii
iHcTpyKTaжiB з питань гtожеrкноi та техногенноi б9зпеки; Журнал сlблiку
вогнегасникiв на об'ектi. Журнал реестIrацiТ iнстрчкцiй з охорони працi на
пйпдлсмствi: }tурна,ц Еидач]__lц!:],рукцiй з охорони працi на пiдприсlмствi:
Хt}rр_нал облiку" пер_евiрки та випробу_ва}rня _елекf,роiнструмснту.
трансформаторiв. перетворювачiв часто:ги та llеLеносних свiтильникiв: Журнаt
реестрацii осiбл що гrотерпiли вiд нещасних випадrсiв на диробництвi: Журнал
ресстрацii нещасних випадкiв невиробничого xapaKTepv, таблички i знаки
безпецц

В_Тqвариствi з обмеженою вiдгlовiдальлtiстю "АКС-БУЛ' наказом ЛЪ l-
2З111-ОП вiд 2З.11.2018 р.. створена комiсiя для перевiрки зrrань з питань
охорони працi у складi:
Голова rcoMicii: Марковецький В.В. _. дирекr:ор,
Члени KoMicii: Олексюк C.I. - головний iнхсенерл

Ве,гров В.С, * iня<енер з охорони працi.
Члени KoMicii пройшли навчання та перевiрку знань з Закон)z Украiни "Про

охорону гrрацi " та нормативно-правових aKTiB з охорони працi в Дll
"Рiвненський Експертно-f'ехнiчний центр" :

- МарковецькиИ Вади в навчання i виявив потрiбtлi
зFIанFIя законодавчих aKTiB з охорtlни працi. надання домеди.tлIоi допомот,и
потерпiлим, гiгiсни працi та електробезпеки (.протокол Ng 89/1 вiд 10.08.2018 р.-
rrосвiлчення J\Ъ 2912-89/1-18)" навчагrня i перевiрку зrrань з "Г[равиlr оь!lроr;и
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працi пiд час роботи з iHcTp}uMeHToM та дристроями". "П
пiд час виконання робiт на висотi". ЛБН А.3.2-2-2009 "Система стандартiв

безпеки працi. Охоронд_працi i промислова безпека в будiвництвi". (протокол Ng

89-б вiд t3.07,2018 р." rrосвiдчення Jф 2912-89-б-18)" пройшов навчання i виявив
потрiбнi знання "Правил безпеки систем газопостачаннята". "Правил охорони
працi пiд час експлуатацii обладнання, що працюе пiд тиском". доп}zщений до

роботи в електроустаlrовках напругою до t0O0B lL якостi адмiнiстративно-
технiчного працiвника (посвiдчення Ng 53В0-137 вiд 13.t1,2013 р,. рiшенням
KoMicii присвоена IV група з електробезпеки. гrротокол J\b 17_5 вiд 22.11.2018 р.)"
пройшов нав.rання i виявив потрiбнi знання "Правил охорони працi пiд час
е ксплJатац ii ванlаlкоп_iд i йцаддн их кран i в. п iдiй мальних пристроiв i в iдцов iд ногQ
обладнання". "Правил охорони працi пiд час вантаясцо-розвантажувальних
робiт". "Мiнiмальних вимог з охорони працi на тимчасових або мобiльних
бJlдiвельних майданчиках"" (протокол Ng 89-яс вiд 1З.07.2018 р." пQсвiдчення Nq
2912-89Дк- 18).

: Олексюк Сергiй Iванович. пройшов навчання i виявив потрiбнi знання
законодавчих aKTiB з охорони працi. надання домедичноi допомоги гtотерпiлим.
гiгiени працi та електробезпеки (протокол J\Ъ 89/1 вiд 10.08.201В р,, посвiдчення
.Jt{b 2915-89/1-18). навчання i перевiрку знань з "Правил охорони працi пiд час

посвiдчення Ng l i02-З2lв-19)" навчання i перевiркLзнань "ГIравил технiчноТ
експлуатацii електроустановок спохrивачiв"" (протокол Nq l19 вiд 20.09.2019 р."
посвiдчення Jф 3498-119-19)" та допущений до роботи в електроустановках
напругою до 1000В в якостi iнспект}чвальноi особr.r (досвiдчення N_q 1569-55-16_
вiд J2.05.2016 д- рiшенням комiсЦ црисвосrrа IV група з _9д91ст!9ýЁцýщц



пристроiв i вiдповiдtlого обладнання". "Правил охорони працi пiд час вантажно-

розвантапсувальних робiт". "Мiнiмальних вимог з охорони працi на тимчасових
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РоOiтники налоцни оtЬормленi на робо,Lч. забезпеченi спецодягсlлД

спецвзутгям i засфами iлlдивiдуального захисту (вiдповiдно до cTaTTi 8 Закону
УкраТни "Про oxoJoil}z щ)ацi")- пройдrrлtl*перiодичнi медичнi огляди та визнанi
придатними до виконання робiт за професiями.

_Робiтники. якi виконують заявленi роботи. пройшл,и щорi.lн), гtеревiркч
знань безпечних методiв виконання робiт .в об'смi вiдповiлллих iнструкцiй з
охорони працi комiсiею Товариства (протсlкол Ng 1-27111-20 вiд 27.11,20 р,). та
згiдно з наказOм Ng 1-30/11-оП вiд 3

_ Робiтники. якi виконують заявленi роботи. пройшли rцорiчн)z перgцiрку
знань з електробезпеки на lI груд}i допуску до 1000В (rrротокол Nq 1-26111-18 вiд
26.11. 18р.). та згiдrlо з наказом Ng 1-27111-0II вiд 27,11,201B р.. допуrценi до
роботи з ручrтим електрифiкованим iHcTpyMeHToM.

IIаказом по Товариств}z М 7-16107*ОП вiд 16.07.2018 р.. викогrавця робiт
Максgменка Юрiя Володимирови.tа призначено вiдповiдальною особою за
органiзацiю i безпечне виконання робiт на висотi. яtсий пройшов навчання т,а

перевiрку знань в ДГI "Рiвненський Експертtто-Технi.tний центр". виявив
потрiбнi знання законодав"lих aKTiB з охорони працi. надання домедичн9i
допомоги rrотерпi-шим. гiгiени працi та еlrек,гробезпеки. (протокол Jф 89 вiл
lЗ.07.2018 р.. лосвiдчення Jф 2911-89-18). навчання i перевiрtс)ч знань з "Правил
охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та прис,гроями", "Правил охорони
працi пiд чао виконання робiт на виссlт,i", ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартiв
безгtеки працi. Охорона праlti i промислова безпека в будiвництвi". "Правил
охорони працi пiд час експл)rатацii ваtrтажопiдiймальних KpaHiB. пiлiймальних

або мобiльних будiвельних майданчиках", (прilтокол Ng 89-б вiд 13.07.2018 р."
посвiдчення Ng 291t-89-б-i8)" Jройшов навчання i виявив потрiбнi знання з

"Правил безпеки систем газопостачання". "Правил охорони працi пiд час
ексгrлуатацii обладнання. що* працююс пiд тиском". (протокол ЛЬ 89-и вiд
l3.07,2018 р., посвiдчення ЛЬ 291 1-89/и-18)л та допущений до роботи в
елеltтро)zстановках напдчгою до 1000В в якоотi адмiнiстра,гивно-технiчного
працiвника (посвiдченгrя Лg 1-26111-18 вiд 26.11.2018 р..* рiшенням* KoMiciT

цриgЕ9сца_Цl група з електробезпеки_протокол Ng 2:?@11-20 вiд_26. l 1.2020

р}
В ТзОВ "АКС-БУД" наказом J\b 5- l 1/06-ОП вiд 1 1 .05.18 р.. вiдповiдальним

за видачу наряд*допускiв при виконаннi робiт пiдвищеноi н.ебезпеки гlризначено
головного iHlceHepa Олексюка Сергiя Iвановичал

Цаказсlм по Товариству ЛЬ 8-16/07-ОП вiд 16.07.2018 р,. призначено
вiдповiдальну особу за видач)z засобiв iндивiд}zального захисту виконавця робiт
Максименка IОрiя Володимировича. а вiдповiдальнiсть за безопдатнý
забезпечення працiвникiв засобами iндивiд}rального захисту. спецiальнимl
одягом та спецiаль_ним взуттям покладено на дирецгора Товариства.

В ЪОВ "АКС-БУД" е в наявностi засоби iндивiдуапьного захисту вiд
падiння працiq}rикiв з висоти. якi прQйшли випробуванrlя в ТОВ
(рlвt{ЕнськиЙ ЕкспЕртно-тЕхнIчниЙ LIEHTb). (протокол N9 42480431-
279К-20 вiд 02.12.20 р.)" та заресстрованi в " Журналi облirr}z та зберiгання
засобiв захисту ". Захиснi каски, канати. огородrкення. знаки безпеки ,гакож

наявнi в Товариствi.
Робir:ники зайнятj на виконаннi заявленого в1.1ду робiт проходя,гь

iHcTpyKIaxti з_ýlхорони црацi на робочих ддiсцях, про щ9_ роблятьсц_lщцqlа*_ц
цс}rрналах встановле н их форм.



ТзОВ "АКС-БУД" мас в свосму

чtli
проведення заявле

Норматив.но-правов а база вiдпсlвiдас вимогам
законодавства:l питань Qкорони працi та промисловоi безцеки.__Товq&иg]дq Mgý

навчаIrьно-методичне забезпечення для орт,анiзацiТ роботUL_з навчанн8. перевiрки
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Марковецький В.В.
(iнiцiали,га прiзвище)

,Щекларацiя
територiальному
Jф

заре€стрована у хсурналi
органi ,Щеряспрацi

облiку суб'ектiв господарювання
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у
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Примiтки: 1. Фiзична особа - пiдприемець cBoiМ пiдтrисом надае згоду на обробку
персонаJьних данI.D( з метою забезпечеrшя виконання вимог Порядry
видачi дозволiв на виконЕlння робiт пiдвищеноi небезпеки та на оксгlтlуатафю
(застосування) машин, мехаrriзмiв, ycTaTKoBaHruI пiдвищеноi небезпеки.

2. Реестрафйrrиr1 номер облiковоi картки ппатника податкiв не зазначаеться

фiзичr,шми особамщ якi через cBoi релiгifoii переконання вiдмовляються вiд його
прийняття та повiдомили цро це вiдповiдному органу державноi податковоi
слухсбк i MaroTb вiдмiтку в паспортi.".

Управлiння Щеоrкпрачi у Рiвненськiй областi

З,iЬ]l}Еl Ё С j"POBAHO
зуЩ_оiу_{€. ,


