
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця
[Найменування юридичної особи: Приватне підприємство «Фірма МВМ Плюс» 
Місцезнаходження юридичної особи :33028 ,м.Рівне, вул. Драгоманоеа 27, корп.2,кімн.1 
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 36837768 
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Мігцук Василь Миколайович 
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:
(0362) 63-35-98, mvm_rivne@ukr.net
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: ПрАТ «СК 
«Україна» ,договір М АК/0115068 від 29.07.2019p.no 28.07.2020р.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився. 
Я,Міщук Василь Миколайович — директор цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
Технологічний транспортний засіб
Екскаватор ІСВ 8085,заводський номер - АСВ08085Е01072156, 2011 рік виготовлення, 
Великобританія
Кількість робочих місць - 65 , в тому числі на які є підвищений ризик виникнення 
травм - 1
Підприємство має - 1 офісне приміщення 

Інші відомості:
На ПП «Фірма МВМ Плюс» наказом №1-ОП від 11.01.2018р. створена служба 

охорони праці. Функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці 
Горчака Олександра В’ячеславовича наказом №2 від 11.01.2018р. затверджено положення 
про службу охорони праці, положення про систему управління охороною праці на 
підприємстві, положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці, положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 

іспеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. 
інформація про інструкції:
• На ПП «Фірма МВМ Плюс» розроблені та затверджені наказом керівника № 3-ОП 
від 11.01.2018р. Інструкція з охорони праці ІЧ« 44 під час виконання земляних робіт. 
Інструкція з охорони праці № 45 при роботі в траншеях і котлованах, Інструкція з 
охорони праці №77 для машиніста екскаватора
1. На підприємстві ведуться журнал реєстрації вступного інструктажу та інструктажів на 

робочому місці, журнал реєстрації інструкцій з охорони праці та обліку видачі 
інструкцій з охорони праці, журнал реєстрації наказів з охорони праці,журнал 
перевірки, огляду та обліку 313, журналу обліку і реєстрації робіт за нарядами та 
розпорядженнями,журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів 
індивідуального захисту.
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Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:
На ПП «Фірма МВМ Плюс» згідно наказу №9-0П від 10.01.2020р. працівник який 

допускаються до заявленого виду робіт пройшли спеціальне навчання та перевірку знань 
безпечних методів роботи. Розроблені програми та плани-графіки проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, які затверджені наказом №9-ОП від 10.01.2020р. 
На підприємстві згідно наказу № 62 від 10.01.2019р. призначено відповідальним за 
безпечну експлуатацію екскаватора JCB 8085 - виконавця робіт Міщука М.М,
відповідальним за справний технічний стан екскаватора гусеничного JCB8085 призначено 
~ механіка Мальчевського І.В. який має відповідну кваліфікацію.

Відповідно до наказу за № 9-ОП від 10.01.2020р. створена комісія для перевірки знань з 
питань охорони праці црацівників цідприємства.
Голова комісії -  директор Міщук В.М.
Члени комісії:
- інженер з охорони праці -  Горчак О.В.
- головний інженер -  Саблій О.В.
- виконавець робіт -  Міщук В.М.

Члени комісії пройшли, в установленому порядку, навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці та мають відповідні посвідчення;

Голова комісії -  директор Мігцук Василь Миколайович, перевірка знань з охорони 
праці, посвідчення № 592-24-19 від 01.11.2019р. ТОВ «ЬІАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖИ», Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті № 
592-24-6-19 від 01.11.2019р. ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорони праці і промислова безпека в будівництві» № 592-24-6-19 від 01.11.2019р. ТОВ 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖИ».

Члени комісії:
Інженер з охорони праці -  Еорчак Олександр В'ячеславович, перевірка знань з 

зхорони праці, посвідчення Х« 2545-181-15 від 25.08.2015р. виданий Рівненським ЕТЦ, 
N2 2029-71-16 від 22.06.2016р.(дата наступної 22.06.2019р.) IV група допуску з 
їлектробезпеки, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті Х° 2219-72/6-15 
нд 20.07.2015р. ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і 
іромислова безпека в будівництві» Х« 2219-72/6-15 від 20.07.2015р. в ДП «Рівненський
тгц».
оловний інженер -  Саблій Олег Васильович, перевірка знань з охорони праці, 

іосвідчення Хо 592-24-19 від 01.11.2019р. виданий ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА 
ЙІРМА «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖИ», Правила охорони праці під час виконання робіт на 
шсоті Х2 592-24-6-19 від 01.11.2019р. ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки 
іраці. Охорони праці і промислова безпека в будівництві» Х2 592-24-6-19 від 01.11.2019р. 
і ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖИ»

Виконавець робіт -  Міщук Максим Миколайович перевірка знань з охорони праці, 
[освідчення Хо 584-24-19 від 01.11.2019р виданий ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА 
6ІРМА «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖИ», Правила охорони праці під час виконання робіт на 
іисоті Хо 584-24-19 від 01.11.2019р., ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
)хорони праці і промислова безпека в будівництві» X« 584-24-19 від 01.11.2019р в ТОВ 
НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖИ». IV група допуску з 
лектробезпеки, Хо 4097-134/а-16 від 22.11.2018р.,

Екскаватор зареєстрований в Управлінні Держпраці Рівненської області (номерний 
нак -  ТОЇ 180ВК), проведений технічний огляд, експертне обстеження, 
аявлений вид робіт виконується по наряду-допуску на проведення робіт з підвишеної 
ебезпекою згідно встановленої форми і з проведенням цільового інструктажу. Відповідно

г .



до наказу №29 від 10.01.2020р. затвердження нарядів-допусків покладено на директора - 
Міщука В.М. який пройшов навчання і перевірку знань ДБНА.3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислова безпека в будівництві» № 592-24-6- 
19 від 01.11.2019р. ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖИ». 
Згідно наказу №29 від 11.01.2018р. відповідальними за видачу нарядів допусків 
призначено виконавець робіт Мііцук М.М ,який пройшов навчання та перевірку знань 
ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислова безпека 
в будівництві» № 584-24-19 від 01.11.2019р в ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖИ»
Робітник, яки виконують роботи підвищеної небезпеки пройшов навчання з питань 
охорони праці (протокол №55 від 20.05.20І9р.) має відповідну кваліфікацію, медичний 
огляд та психофізіологічну експертизу, висновки -  позитивні.
Експлуатаційна документація:
В ПП «ФІРМА МВМ ПЛЮС» на даний екскаватор JCB 8085 є наявна вся експлуатаційна 
документація відповідно до вимог нормативно правових актів з охорони праці. 
Забезпечення засобами індивідуального захисту:
В ІШ «Фірма МВМ Плюс» робітники, які працюють з небезпечними умовами праці, 
згідно наказу Х251 від 10.01.2020р. забезпечені: 
спецодяг, спецезуття
- напівкомбінезон бавовняний, черевики шкіряні, рукавиці комбіновані
- каска захистна
Забезепечення ЗІС відповідно до особистих карток обліку та «Мінімальні вимоги безпеки 
і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці».
ЧИ « ФІРМА МВМ ПЛЮС» забезпечене нормативно-правовою та матеріально-технічною 
5азою в повному обсязі

Мішук В.М.
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