
Щодаток 8

до Порядку (в релакчii постанови Кабiне,гу
MiHicTpiB Украiни вiд 7 лютого 2018 р. }Ф а8)

ДЕКЛЛРАЦIЯ
вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази вимогам

законодавства з питань охорони працi

Вiдомостi про роботодавця: t_ОВДРИСТВО З qБМЕ
(для юридичноi особи: найменувшпrя юридичноi особи,

вIдповIдАлънIстю "Акс-Буд".
мiсцезнаходження, код згiдно з еДРПОУ, прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника, номер телефону_

тел.. (0
телсdlаксу, адрсса елекгрсlнноi пошти.

дшr фiзlлчноi ос<lбtл - пiдприелlщl: цriзвищс. irl'я та rro батьrtовi, ссрiя i нолrср паспорта.

ким i колrr виданий, л.riсце прожива}Itш, росстрацiriний номер облiковоi кар,гltи п_ilатЕика

податrtiв, нолrер телофону-, телефаксу, адрýса електронноi пошти;

по YKpaiHi
r.liсце виltонапня робir,пiдвищсноТ нсбозпсlси таlабо еttсплуатацii (застосування)

машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноi нобезпеки)

Iнформаuiя про наявнiсть договору страхування цивiльноi вiдповiдальностi
перед третiми особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоi шкоди

У ТзоВ "

договiр страхування цивiльноi вiдповiдальностi перед третiми особами стосовно
вiдшкодування наслiдкiв можливоi шкоди на даний момент не

укладався.
(наймеrryвання страховоI компанii, строк дii страхового полiсу, номер i дата його видачi)

Iнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi:

ДоOровiльниt щ
(дата проведення а_lцlrry,)

Я, Марковецький Вадим
(прiзвище, iл.I'я та по батьковi керiвника юрrцичноi особи або с}iзичноi особи - пiдrryиемшя)

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 експлуатацii
(застосування) таких машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеноi небезпеки:

п.1

краiна походхtення КитаЙ.2013 року випуску):
- люльк& ZLP

краТна поход>lсення Китай_ 2016 poK}u випуску):

1 JIЮЛЬК&

KpaiHa походження Китай. 2020 poK}z вип}zску).
Jнайменчвання виду робiт пiдвиrrцоноi нсбезпеки та/або машин, механiзмiв,

ZL,P бЗ0 (З шт.

числl на яких iснче пi
виникнення травм - 4 мiсця.

кiлькiсть робочкх rriсць, утоýiу числi Tlol, на яких icHye пiдвищений ризик виник}rення 1равм,
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Кiлькiсть будiвель i спор}чд -0" виробничих об'сктiв*1.
булiвель i споруд (пршлiщень), виробнrтtих об'екгiв

Iншi вiдомостi: _ветров Валерiй евдокимович- вiдповiдальний за
дотримання вимог законодавства з питань охорони шрацi та промисловоi
безпеки. В Товариствi з обмеженою вiдповiдаrrьнiстю "дкс-Буд" створено
олужбу охорони працi. Функцii, слуэкби охорони праiцi. згiдно наказу Jф 1-07106-
оГI вiд 07.06.2018 р.. покладено на iнxceHepa з охорони працi Ветрова Валерiя.
Свдокимовича, який пройшов навчання i виявив потрiбнi знання законодавчих
aKTiB з охорони працi. надання домедичноi. допомоги потерпi-llим, гiгiсни працi,rа
електробезпеки в ДП 'jРiвненський Експертно-Технiчний центр". посвiдчення J\b

t 102-32-19 вiд 15,03.2019 р." протокол Ng З2,
(прiзвиrце, iм'я та по батьrtовi осiб, якi вiдповiдають

Наказом Jф 7-08/06 вiд 08.06.201.8 р.. розробленi та введенi дiю:* "Полоiкення
за дотриманю{м виI\tог законодавства з питань охорони црацi т,а пролrлtсловоi безпеки;

про систем}z управлiння охороною працi"- "Полоrкення про видачу наряд-
допускiв". "Полоя<ення про порядок забезпечення працiвникiв спецiальним
одягом. спецiальниьл взуттям та iншими засобами iндивiдуального захист}i".
"Полоясення про енергетичну службу", "Положення про служб}z охорони працi>>.

"Поло>tсення про розробк}, iнструкцiй з охорони працi"" "Положення про порядок
проведення навчання та перевiрки знань з питань охорони працi" з додатками

наявнiспо оrryжби охорони працi, iнструкцiй rцlо проведOняя HaBtIaHHrI та

Розробленi. затвердженi та введенi в дiю згiдно наказу Л!l 4-11106-0ll вiд
1 1,06.2018 р,, iнструкцii з охорони працi для працiвникiв що виконують заявленi
роботи..

iKcTpl,KTaxcy з питань охороrrи праrп, експ"гтl,атафйноi докулtентацii, засобiв iтцивйуального захисту,

В Товариствi з Qбмеженýlю вiдповiдальнiстю "АКС-БУД" е в наявностi та
ведуться: Журнал облiку та зберiгання засобiв захисту: Журнал вступного
iHcTp},KTarKy з питань охорони працi: Журнал ресстрацii iHcTpyKTaxciB з пи,гань
охорони працi на робочому мiсцi: Журна-п облiку робiт що виконуються за
нарядами i розпорядrкеннями; Журнал приймання та огляду риштувань та
помосту; пtурнал огляду самопiдiймальноi колиски: Журнал облiк}z видачi та
повернення засобiв захисту: Журнали протоколiв перевiрки знань (для IТП та
робiтникiв): Журнал реестрацii iнструктажiв з питань rrожежноi та техногенноi
безпеки; Журнал облiк}z вогнегасникiв на об'ектi: Хt}zрнал рееýтрацii iнструкцiй з
охорони працi на пiдприемствi. Жчрнал видачi iнс,грукцiй з охорони працi на
пiдприемствi: Ж}zрнал облiку. перевiрки та випроб}zвання електроiнструмент}r.
трансформаторiв. перетворювачiв частоти та переносних свiтицьликiв: Журнад
рý:естрацii осiбл що потерпiли вiд нещасних випадкiв на виробництвi: Ж!zрнал

реестрацii нещасних випадкiв невиробничого xapaKTep}z_ таблички i знаки
безпеки,

В Товариствi з обмеженою вiдповiда-rrьнiстю "АКС-БУД" наказом N9 1-
2З111-ОП вiд 23.11.2018р., створена комiсiя для перевiрки знань з питань
охорони працi у складi:
Голова KoMicii: Марковецький В.В. - директор.
tlлени KoMicii: Олексюк C.I. - головний iнженер:

_Ветров В.С. - iнженер з охорони працi.
Члени KoMicii пройш я та перевiрку знань з Закону Украiни "Про

oxopoHlz працi" та нормативно-шравових aKTiB з охорони працi в ДП
"Рiвненський Експертно-Технiчний центр" :

- Марковецький Вадим Васильовичл пройшов навчання i виявив потрiбнi
знанt-tя законодавчих aKTiB з охорони працi"_надання дощедlд-Iноi допомоги
потерпiлим" гiгiсни працi та електробезпеки (протокол Jф 89/1 вiд 10.08.2018р..
посвiдчення Ng 2912-89/1-18). навчання i перевiрк}, знань з "Правил охорони



3
працi пiд чаq роботи з iнструмен,гом та пристроями". "Правил охорони trрацi

пiд час викот,rання робiт на висотi". ДБLI А.3.2-2-2009 "Система стандартiв
безпеlси працi. Охорона працi i промислова безпека в будiвництвi", (протокол Ng

89-б вiд
l3.07.201B р.. посвiдчення М 2912-89-б-18). пройrпов навчання i виявив гlотрiбнi
знання "Правил безпеки систем газопостачаннята". "Ilравил охорони працi цiд
час експл}zатацii обладнання" що працюс пiд тиском", доп}zщений до роботц*g
електро}zстановках наlrруrою до 1000В в якостi адмiнiстративно-технiчrлог,о
працiвника (rrосвiдчення N9 5380-137 вiд l3,11.2013p.. рiшенням KoMicii
приgвоена IV група з е"шектробезпеки" протокол Ng 175 вiд 22,11.20]8 р.).
пройшов навчання i виявив пот:рiбнi знання "Прави;t охорони шрацi пiд час
експлуатацii ваrlтаясогriдiймальних KpaHiB. пiдiймальних пристроiв i вiдповiдногсl
обладнання". "Правил охорони працi пiд час ванта>lсно-розвантаяqlzвальних

робiт". "Мiнiмальних вимог з охорони працi на тимчасових або мобiльних
бУдiвещЬних майданчиrсах"" (протокол М 89-ж вiд 1З.07.20i8 р._ посвiдчення Л"q

29l2-89lпс- 18). "Правил охорони працi на автомобiльному траrrспортi""
(протокол Nq 36 вiд 02,03.2020 р," посвiдчення Jф 600-3б-20}

: Олексюк Сергiй [вачович. пройшов навчання i виявив потрiбнi знання
законодавчик aKTiB з охорони працi. надання домедичноi допомоги потерпiлим.
гiгiени працi та електробезпеки (протокол ЛЪ 89/1 вiд 10.08.2018 р.. посвiдченrrя

промислова безпека в б}zдiвництвj". "Правил охорони працi пiд час вантахсно-

розвантажувальник робiт". "Правил охорони працi на автоr:ранспортi". "Правил
будови та безпечноi експлуа,гацii лiфтiв" (протоlсол ЛЪ 32-б вiд 11.0З.20i9д*
посвiдчення Jф 1 l02-32lб- l9)- пройruов навчання i виявив потрiбнi знанrrя.

або мобiльних будiвельних майданчиках" (протокол J\b 32-в вiд 15.03.2019 р..
посвiдчення Л'g 1102-32/в-19). навчання i rrepeBipKy знаць "Правил TexHi.lHoi
експл}zатацiТ електро}zстановок спсl>rсивачiв"-.(протокол Ng 119_ вiд 20.09.20Ц р,,
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посвiдчення Ng 3498-119-19)- та допущений до роботи в
електроустановках напр}zгою до 1000В в якостi iнспект)zвальноi особи
(посвiдчення Ng 15б9-55-1б вiд i2,05,201б р,. рiшенням KoMicii присвосна [Y
гр}zпа з електробезпеки l1.03.2019 р.).

Робiтники належним чином оформленi на роботъ забезпеченi спецодягом.
спецвз}rггям i засобами iндивiд}ча-гlьного захисry (рiдповйно до cTaTTi 8 Закону
Украiни "Про охорон}, працi")" та гапузевих норм, пройшли перiодr,тчнi медичнi
ог.пяди та визнанi придатними до виконання робiт за професiями.

Робiтники. якi виконують заявленi роботи пройшли навчання в ДП
Навчально-курсовий комбiнат кРiвнебуд>. та отримали овiдоцтва про
присвоення робiтничоi квалiфiкацii машинiстiв електричних пiдвiсних колисок
вантаrкопiдйомнiстю до одrrот тони.

Рg]бiIцддц,_ якi виконують заявленi роботи" пройшли щорiчну перевiрку
знань безпечних методiв виконання робiт в об'емi вiдповiдних iнстрJzкцiй з
охорони працi комiсiсю Товариства (протокол Nq 1-2711 1-20 вiд 27. 1 1. 20 р.)_ та
згйно з наказом Jtl! 1-30/11-оП вiд 30,11.2020 р.. доп}zщенi до iх виконання.

Робiтники, якi виконують заявленi роботи- шройшли щорiчну перевiрку
знань з електробезпеки на II групу доп}rск}z до 1000В (протокол Ng 1-26lt 1-20 вiд
26.11.20 р.)_ та згiдно з наказом J\b 1-27i1l-ОГI вiд 27,11.2020 р.л дощrщенi до
роботи з цrчним електрифiкованим iHcTpyMeHToM.

Наказом по Товариств}r Ng 1-0l/12*оП вiд 01.12.2020 р.. виконавця робiт
М,аксименка Юрiя Володимировича лризначено вiдповiлальною особою за
органiзацiю i безпечне проведення робiт пiдвiсними електричними колисками
для пiдiймання працiвникiв. який пройшов навчання та пepeBipK}z знань в ДП

головног,о iнженера Олексюка Сергiя Lванови.tа.

Еаказом по Товариству ЛЬ 8-1б/07-ОП вiд _t6.07.2018р." гrризначено
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вiдповiдыlьну особу за видач}z засобiв iндивiдуального захисту виконавця

робiт
Максименка Юрiя Володимировича. а вiдповiда-ltьнiсть зз безоплатне
забезпечення працiвникiв засобами iндивiдуапьного захисту. спецiальним
одягом та спецiальним взутгям покладено на директора Товариства.

В ТзоВ "дКС-БУД" с в наявностi засоби iндивiдуального захистч вiд
падiння працiвникiв з висоти. Запобiжним поясам проводяться експrцzатацiйнi
випробування статичним навантаженням вiдповiдно до вимог законодавства та
документiв з експл}zатацii виробникiв" та рееструються в " Хtурналi облiк)z та
зберiгання засобiв захисту ". Захиснi каски. канати. огородrкення. знаки безпеки
також наявнi в Товариствi.

РЕOiтники зайнятi на виконаннi заявленого вид}z робiт проходять
iнстр}чктажi з охорони працi на робочих мiсцях. про що робляться записи в
журналах встановлених форм.

в наявностi с необхiднi методологiчнi iнструltцii. експлуатацiйна
докуме1-1,гацiя. паспорти та iHcTpyKцii на колиски для пiдiймання пра1_liвниtсiв.

В паспор,гах на колиски для пiдiймання працiвникiв наявнi записи
технiчного екс
про проведенi експертнi обстеження в груднi 2020 р.

Нормативно-правова. матерiально-технiчна база вiдповiдае вимогам
законодавства з питань охорони працi та промисловоi безпеки. Товариство мас
навчально-методичне забезпечення для органiзацiT роботи з навчання. перевiрки

МарковецькиИ В.В
(iнiцiаlпл та прiзвище)

Щекларацiя
територiальному
Ns

органi ,Щерхtпрацi _
господарювання

20
зареестрована у журналi облirtу суб'сктiв у

р.

Прr,п,riжи: 1. Фiзична особа - пiдrриемець cBoiM пiдп.rсом надае згод{у на обробку
персонIIJIьних данI,D( з метою забезпечення виконzlння вимог Порядку
влцачi дозволЬ на виконання робiт пiрl.шденоi небезпеки та на експrrуатацiю
(застосування) машин, мехаrтiзмiв, устатковання пiдрищеноi небезпеки.

2. Реестрацifuпаl номер облiковоi картки ппатника податкЬ не зазначаеться
фiзичr*тчrи особамц якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдrловляються вiд його
прrйrяття та повiдомили цро це вi,щlовiдному органу державноi податковоi
служби i маоть вi,щлiтку в паспОРТi.''. _**_*****

f,i**, i,iТ..,, Iir !. 
.к 

i l i l а r, i у Pi, п. r.ТilТ7БЙl
] ,,--,р,i:,1,i"["i6.}lЕ.А}IФ i

/ 
- 

\,о\,.
\y-r

------ -r_ \ъ
<, AI{C-B}jff,l\'i
-=--rэ-6f- /g,

i/

zo&p.


