
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони

праці

Відомості про роботодавця______________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

телефаксу, адреса електронної пошти;

Фізична особа - підприємець Боглер Ірина Володимирівна

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

паспорт

ким і коли виданий,

місце проживання, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків:'

реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

моб. телефон +38 , office@dniproholod.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Технологічний транспортний засіб експлуатується згідно з договорам за адресою: 49127, 
Дніпропетровська область м. Дніпро Самарський район вул. Автопаркова будинок 7.

місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування), машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки)

Щ,

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: Згідно додатку 1 до порядку та правил 
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови кабінету 
міністрів № 1788 від 16.08.2002 року в ФОП Боглер Ірина Володимирівна страхування не проводиться,
тому що не є об'єктом підвищеної небезпеки._________________________________________

(найменування страхової компанії строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, фізична особа - підприємець Боглер Ірина Володимирівна, цією декларацією підтверджую 
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки під час експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки, технологічні транспортні засоби, а саме :

mailto:office@dniproholod.com


.вантажувач електричний вилковий, модель GOODSENSE , країна походження Китай, 
року випуску 2020 ідентифікаційний номер 220022041, державний номерний знак Т10026АЕ, серія і 
номер свідоцтва А Е008131 -1 шт
Навантажувач електричний вилковий, модель GOODSENSE , країна походження Китай,
року випуску 2020 ідентифікаційний номер 220022040, державний номерний знак Т І0025АЕ, серія і
номер свідоцтва АЕ008130-1шт
Навантажувач електричний вилковий, модель GOODSENSE , країна походження Китай,
року випуску 2020 ідентифікаційний номер 220020925 , державний номерний знак Т І0023АЕ, серія і
номер свідоцтва АЕ008128-1шт
Навантажувач електричний вилковий, модель GOODSENSE , країна походження Китай,
року випуску 2020 ідентифікаційний номер 220022024, державний номерний знак Т10022АЕ, серія і
номер свідоцтва АЕ008127-1шт
Навантажувач електричний вилковий, модель GOODSENSE , країна походження Китай,
року випуску 2020 ідентифікаційний номер 220022039, державний номерний знак Т10024АЕ, серія і
номер свідоцтва А Е008129-1 шт
Навантажувач електричний вилковий, модель GOODSENSE , країна походження Китай,
року випуску 2020 ідентифікаційний номер 219022567, державний номерний знак Т10027АЕ, серія і
номер свідоцтва А Е008132-1 шт
Навантажувач електричний вилковий, модель GOODSENSE , країна походження Китай,
року випуску 2020 ідентифікаційний номер 220020173, державний номерний знак Т10028АЕ, серія і
номер свідоцтва А Е008133-1 шт
Вилкові електричні навантажувачі мають відповідні свідоцтва, які видані Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області, підписані посадовою особою експертом технічним з 
промислової безпеки Грищуком С.В.- №17, які отримали відповідні висновки експертизи щодо 
відповідності технологічних транспортних засобів нормативно правовим актам з охорони праці 
№ 12.1-09-ТВ-0098.20.№ 12.1-09-ТВ0097.20. №12.1-09-ТВ-0040.20. № 12.1-09-ТВ-0041.20________________

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки, тип або 
марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються

(застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць: 7: кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

травм: 7; кількість будівель і споруд: 1_______________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), 
виробничих об'єктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: посадова інструкція керівника ФОП Боглер І.В. затверджена 01.07.2020 року.
Особи, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки, керівники робіт, що відповідають за безпечну експлуатацію 
електронавантажувачів. працівники пройшли навчання та перевірку знань.

Фізична особа підприємець Боглер І.В. пройшла навчання законодавчих актів з охорони праці, 
гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ 
«Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» № протокола 20-61 від 05 червня 2020 p., № 
посвідчення 4127.

Фізична особа підприємець Боглер І.В. (III група з електробезпеки до 1000 В) пройшов навчання 
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки в ТОВ УК 
«СПЕКТР» протокол №155-1 від 02.12.2020 p., посвідчення № 05482

Фізична особа підприємець Боглер І.В. пройшла навчання законодавчих актів пожежної 
безпеки в ТОВ УК «СПЕКТР» протокол № 180 від 27.04.2018р., № посвідчення 03035997.

Виконання функцій служби охорони праці покладено на фізичну особу -  підприємця Боглер 
Ірина Володимирівна Наказ № 1 від 09.02.2018р.

Начальник транспортної дільниці Кондратенко В.І. ФОП Боглер І.В. пройшов навчання 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої медичної допомоги 
потерпілим,електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ УК «СПЕКТР» протокол № 108 від 01 вересня 
2020 p., посвідчення № 03863.



Начальник транспортної дільниці Кондратенко В.І. ФОП Боглер І.В. пройшов навчання Правил 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.83-18 ТОВ УК «СПЕКТР» протокол 
№ 119 від 16 вересня 2020 р., посвідчення № 00262

Начальник транспортної дільниці Кондратенко В.І. ФОП Боглер І.В. (IV група з електробезпеки 
до 1000 В) пройшов навчання Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил 
пожежної безпеки в ТОВ УК «СПЕКТР» протокол № 110-1 від 03 вересня 2020 р.,
посвідчення № 0394____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

Наказом № 4 від 09.02.2018р затверджена програма вступного інструктажу з питань охорони
праці;

Наказом № 6 від 09.02.2018 затверджена програма первинного інструктажу з питань охорони
праці;

Наказом по підприємству на умовах договору з ТОВ ФРОСТ 4 працює створена комісія по 
перевірці знань з питань охорони праці, наказ № 2а від 04.09.2020 р.

Наказом № 8 від 20 .11.2020р. начальника транспортної дільниці Кондратенка В.І. призначено 
відповідальною особою за технічний стан, та безпечне проведення робіт навантажувачами.

Наказом ФОП Боглер І.В. № 3а від 04.09. 2020 р. розроблені та введені в дію інструкції з 
охорони праці:

• Інструкція з охорони праці загальні вимоги безпеки для працівників підприємства:
• Інструкція з охорони праці для водія навантажувача:
• Інструкція з пожежної безпеки для працівників підприємства.
• Інструкцій з охорони праці по наданню першої домедичної допомоги
• Інструкція з охорони праці під час проведення вантажно - розвантажувальних робіт.

Наказом на ФОП Боглер І.В. № 4а від 04.09. 2020 р. розроблені та введенні в дію положення з
охорони праці:

• Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
• Положення про систему управління охороною праці на ФОП «Боглер І.В.
• Положення про проведення медичних оглядів.
• Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та • 

іншими засобами індивідуального захисту.
Водії навантажувачів, за якими закріплені електронавантажувачі, пройшли навчання у спеціальних 
закладах освіти і мають посвідчення для роботи на навантажувачах встановленого зразка.

Водій навантажувача Вакуленко Дмитро Костянтинович пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
Дніпробуд» посвідчення № 8356, дата отримання 30 травня 2019р. протокол № 651.

Водій навантажувача Карамзін Сергій Іванович пройшов навчання в ДП «Дніпровський Навчально- 
курсовий комбінат «Моноліт», посвідчення № 043547, дата отримання 27 листопада 2012р., протокол 
№1289

Ф

Водій навантажувача Верзунов Анатолій Олександрович пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
Дніпробуд», посвідчення № 11911 , дата отримання 24 жовтня 2018р.,протокол № 1207.

Водій навантажувача Вербицький Артур Ігоревич пройшов навчання в ТОВ УК «СПЕКТР», 
посвідчення № 0343, 27 лютого 2018р., протокол № 041.

Водій навантажувача Гандак Олександр Васильович пройшов навчання в ТОВ «Центр 
сертифікаційних випробувань навантажувальної техніки», посвідчення № АК20-189, дата отримання 
09.06.2020р., протокол №756.

Водій навантажувача Радченко Максим Олександрович пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
Дніпробуд» посвідчення № 14301, дата отримання 16 листопада 2011,протокол №762.



r

Водій навантажувача Стригун Сергій Петрович пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 
ПРОФІ ЛАЙН» протокол № 09446, дата отримання 21 грудня 2017р. протокол № 472.

В установленому порядку водії навантажувачів проходять періодичні медичні огляди відповідно до 
Наказу МОЗ від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій».
Працівник ФОП Боглер І.В. забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту у 
відповідності з НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» в наступному обсязі: 
рукавиці комбіновані, костюм х\б:черевики, куртка утеплена, штани утеплені 
В ФОП Боглер І.В. ведуться наступні журнали з охорони праці:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці на робочому місці;
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;
- журнал реєстрації!' інструкцій з охорони праці;
- журнал видачі інструкцій з охорони праці;
- журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків (гострих професійних захворювань 
(отруєнь)
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- видачі нарядів
- реєстрації аварій;
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС;
Експлуатаційна документація на обладнання:
в наявності паспорти та інструкції з експлуатації технологічних транспортних засобів.
На підприємстві у достатній кількості є нормативно - правові акти з питань охорони праці:

• Закон України «Про охорону праці»:
• Постанова Кабінету М іністрів України № 1107 від 26.10.2011 «Про затвердження Порядку 

видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: (постановою 
Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 зі змінами, внесеними згідно з 
постановами КМУ № 927 від 10.10.2012 року та№  48 від 07.02.2018року)

• Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений наказом МОЗ 
України № 246 від 21.05.2007 р

• НПАОП 0.00-4.15-98 Типове Положення про розробку інструкцій з охорони праці:
• НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірку 

знань з питань охорони праці
• НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці:
• Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337 м. Київ «Про затвердження 

Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на 
виробництві»

Ф
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Держпраці 20гйЬр. №



Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на
обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог 
Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не
зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному 
органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".
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