
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

законодавства з питань охорони праці   

Відомості про роботодавця:

Приватне акціонерне товариство «Інтеркорн Корн Просессінг Індастрі»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49022, м.Дніпро, вул. Маршала Малиновського 120, ЄДРПОУ 32616426, т.056 732 12 39.
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону, телефаксу,

генеральний директор Козловський Ігор Олегович________________________________________ __
прізвище, ім’я та по батькові керівника; для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким коли виданий, місце проживання, реєстраційний X" облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м.Дніиро, вул. Маршала Малиновського120________________________________________ ___________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/абоексплуатації(застосування)машин, механізмів,устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія». до12.02.2020 року.
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

серія 1788-2. №ОПН-6714 від 11.02.19р.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:________не проводився_____

(дата проведення аудиту)

Я. Козловський Ігор Олегович, генеральний директор ПрАТ «ІНТЕРКОРН». цією декларацією
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи  — підприємця)

підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та 
експлуатації таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, 
а саме:

- роботи в колодязях, бункерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях);
- роботи із збереження та переробки зерна;
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти;
- зберігання балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом(пропан, кисень, аргон);
- технологічні транспортні засоби, а саме - вилкові навантажувачі:

_____________ ERGOS 25G OMG. 2010 р.в.. державний номерний знак Т00496АЕ. виробник Італія.
зареєстрований в ГУ Держпраці в Дніпропетровській області 16.02.2011. № АЕ 000295
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання 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 -18. в тому числі 9 з пілвитітеним ризиком виникнення травм_____________ ,
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Адміністративно-побутовий корпус -  1. складські приміщення -  4. приміщення майстерень -  2
будівель і споруд (приміщень).

Відділ логістики -  1. дільниця з ремонту -1. віяліл З обслуговування електротехнічного обладнання.
виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

КВП та А С К В -1.__________________________________________________________________________ ,

Проведено експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва (висновок 
№ 12.1-04-ТВ-0007.18 від 16.01 2018р.) та щодо відповідності технологічних транспортних засобів 
нормативно-правовим актам з охорони праці України (висновок № 12.1-09-ТВ-0001.18 від 9.01.2018). 
Проведено щорічний технічний огляд вилкового навантажувача (27.05.19, договір № 323 ТТ)

Інші відомості:
Особи, відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
(П.І.Б. осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; наявність служби охорони праці,

безпеки, призначені наказами генерального директора № 59 від 20.11.17 та № 88 від 27.12.16.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

пройшли навчання в ДП Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»:
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



генеральний директор Козловський Ігор Олегович, пройшов навчання Закони України «Про

охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне страхування». «Про об'єкти підвищеної 
небезпеки», протокол № 86/4.6/2018 від 23.04.18 (в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області):
ПБЕЕС. ПУЕ. ПТЕЕС.ППБ. ПЕЕЗ. IV група, протокол № 252 від 06.04.18 (в комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області);
Правила пожежної безпеки, протокол № 345 від 14.04.17;

- головний інженер Чувичкін Сергій Миколайович, пройшов навчання Закони України «Про 
охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне страхування». «Про об'єкти підвищеної 
небезпеки», протокол № 102-513 від 27.05.16(в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області); 
Правила охорони праці на автомобільному транспорті, протокол № 317 від 22.04.16;
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, протокол № 431 від 20.05.16;
ПБЕЕС. ПУЕ. ПТЕЕС.ППБ. ПЕЕЗ. IV група, протокол № 453 від 25.05.16;
Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, протокол № 567 від 8.06.18; 
Правила пожежної безпеки, протокол № 344 від 14.04.17;
Правила безпеки систем газопостачання, протокол № 1148 від 8.10.18;
Правилам охорони праці під час експлуатації навантажувачів, протокол № 1668 від 21.12.18;
Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна, 
протокол № 510 від 17.05.19;
Правилам охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, протокол № 531 від 
22.05.19;
Типовій інструкції з безпечного виконання газонебезпечних робіт, протокол № 303 від 29.03.19

- головний механік Ізюмський Сергій Іванович, пройшов навчання Закони України «Про охорону 
праці». «Про загальнообов'язкове державне страхування». «Про об'єкти підвищеної небезпеки», 
протокол № 288 від 11.04.18;
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, протокол № 122 від 15.02.18;
Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, протокол № 567 від 8.06.18; 
Правила пожежної безпеки, протокол № 344 від 14.04.17;
Правила безпеки систем газопостачання, протокол № 1148 від 8.10.18;
Правилам охорони праці під час експлуатації навантажувачів, протокол № 1668 від 21.12.18;
Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна, 
протокол № 510 від 17.05.19;
Правилам охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, протокол № 531 від 
22.05.19;
Типовій інструкції з безпечного виконання газонебезпечних робіт, протокол № 303 від 29.03.19

- головний енергетик Несмачний Петро Якович, пройшов навчання Закони України «Про охорону 
праці». «Про загальнообов'язкове державне страхування». «Про об'єкти підвищеної небезпеки», 
протокол № 288 від 11.04.18;
ПБЕЕС. ПУЕ. ПТЕЕС.ППБ. ПЕЕЗ. V група, протокол № 1167 від 08.10.18;
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, протокол № 122 від 15.02.18;
Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, протокол № 567 від 8.06.18; 
Правила пожежної безпеки, протокол № 344 від 14.04.17;
Правила безпеки систем газопостачання, протокол № 1148 від 8.10.18;
Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна, 
протокол № 510 від 17.05.19;
Правилам охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, протокол № 531 від 
22.05.19;
Типовій інструкції з безпечного виконання газонебезпечних робіт, протокол № 303 від 29.03.19

- менеджер з логістики Дідук Сергій Любомирович, пройшов навчання Закони України «Про 
охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне страхування». «Про об'єкти підвищеної 
небезпеки», протокол № 288 від 11.04.18;
Правила охорони праці на автомобільному транспорті, протокол № 317 від 22.04.16;
Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, протокол № 567 від 8.06.18; 
Правила пожежної безпеки, протокол № 344 від 14.04.17;



фавила безпеки систем газопостачання, протокол № 1148 від 8.10.18:
Правилам охорони праці під час експлуатації навантажувачів, протокол № 1668 від 21.12.18:
Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна, 
протокол № 510 від 17.05.19:
Правилам охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, протокол № 531 від 
22.05.19:

- завідувач складу Кучеров Вільдан Аметович. пройшов навчання Закони України «Про охорону 
праці». «Про загальнообов'язкове державне страхування». «Про об'єкти підвищеної небезпеки», 
протокол № 288 від 11.04.18:
Правила охорони праці на автомобільному транспорті, протокол № 317 від 22.04.16:
Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, протокол № 567 від 8.06.18: 
Правила пожежної безпеки, протокол № 344 від 14.04.17:
Правила безпеки систем газопостачання, протокол № 1148 від 8.10.18:
Правилам охорони праці під час експлуатації навантажувачів, протокол № 1668 від 21.12.18:
Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна, 
протокол № 510 від 17.05.19:
Правилам охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, протокол № 531 від 
22.05.19:

- начальник дільниці з ремонту Іванов Євген Володимирович, нройщов навчання Закони 
України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне страхування». «Про об'єкти 
пілвиптеної небезпеки», протокол № 288 від 11.04.18:
Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, протокол № 567 від 8.06.18: 
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, протокол № 122 від 15.02.18:
Правила безпеки систем газопостачання, протокол № 1148 від 8.10.18:
Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна, 
протокол № 510 від 17.05.19:
Правилам охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, протокол № 531 від 
22.05.19:
Типовій інструкції з безпечного виконання газонебезпечних робіт, протокол № 303 від 29.03.19

- начальник віяпілу з обслуговування електротехнічного обладнання. КВП та АСКВ Атюков 
Володимир Валерійович. пройтттов навчання Закони України «Про охорону праці». «Про 
загальнообов'язкове державне страхування». «Про об'єкти підвищеної небезпеки», протокол № 273а 
від 23.09.16:
ПБЕЕС. ПУЕ. ПТЕЕС.ППБ. ПЕЕЗ. V група, протокол № 1167 від 08.10.18:
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, протокол № 122 від 15.02.18:
Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, протокол № 567 від 8.06.18: 
Правила пожежної безпеки, протокол № 381 від 10.05.16.
Правила безпеки систем газопостачання, протокол № 1148 від 8.10.18:
Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна, 
протокол № 510 від 17.05.19:
Правилам охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, протокол № 531 від 
22.05.19:
Типовій інструкції з безпечного виконання газонебезпечних робіт, протокол № 191 від 3.03.17

Служба охорони праці на підприємстві представлена відділом охорони праці, начальник 
відділу Тонконог Юрій Васильович (наказ № 395-к від ЗО червня 2009р.). пройшов навчання Законам 
України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне страхування». «Про об'єкти 
підвищеної небезпеки», протокол № 5/4.6/2018 від 15.01.18(в комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області):
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, протокол № 270 від 11.04.18:
Правила охорони праці на автомобільному транспорті, протокол № 317 від 22.04.16:
ПБЕЕС. ПУЕ. ПТЕЕС.ППБ. ПЕЕЗ. IV група, п р о т о к о л  № 13 від 17.01.18:
Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, протокол № 567 від 8.06.18:



фавила пожежної безпеки, протокол № 344 від 14.04.17;
Правила безпеки систем газопостачання, протокол № 1148 від 8.10.18:
Правилам о х о р о н и  пратті під час експлуатації навантажувачів, протокол № 1668 від 21.12.18:
Правила о х о р о н и  прапі для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна, 
протокол № 510 від 17.05.19:
Правилам охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, протокол № 531 від 
22.05.19:
Типовій інструкції з безпечного виконання газонебезпечних робіт, протокол № 303 від 29.03.19

Всі робітники пройшли первинне навчання в навчально-курсових комбінатах, мають відповідні 
посвідчення і щорічно проходять періодичну перевірку знань в комісіях, створених в структурних 
підрозділах Гнаказ № 15 от 04.03.19). до складу яких входять:
- у віл ділі логістики голова комісії -  керівник підрозділу менеджер з логістики Дідук Сергій 
Любомирович, члени комісії -  завідувач складу Кучеров Вільдан Аметович. начальник відділу 
охорони праці Тонконог Юрій Васильович:
- в дільниці з ремонту голова комісії головний механік Ізюмський Сергій Іванович, начальник 
дільниці з ремонту Іванов Свген Володимирович, начальник відділу Тонконог Юрій Васильович:
- у вія лі лі з обслуговування електротехнічного обладнання. КВП та АСКВ голова комісії головний 
енергетик Несмачний Петро Якович, начальник відділу Атюков Володимир Валерійович. начальник 
вілттілу охорони праці Тонконог Юрій Васильович.
Розроблено програми навчання та екзаменаційні білети для перевірки знань працівників.

Водії навантажувачів пройшли навчання професії в учбовому комбінаті 20.11.2015 p.. протокол 
№ 952: посвідчення № 070657 -  Кирпіков С.С. № 070656 -  Гринь Г.К.: протокол № 1405/1 від 
10.12.2010. посвідчення № 025339 -Кучеров В.А.: протокол № 294 від 18.06.2008. посвідчення №
011193 -  Дончак Ю.П.: періодичну перевірку знань -  в комісії підприємства, протокол № 29 від
06.04.18.
Проведена періодична перевірка знань у електромонтерів ('04.03.19. посвідчення № 101044 -  
Федорченко С.С. та 19.10.18. посвідчення № 0097367 - Цибуля Артем Юрійовичі 
Пройдено робітниками навчання в учбовому комбінаті по експлуатації обладнання, що працює під 
тиском Гпротокол № 1111 від 21.09.18. посвідчення 097381- Шергін М.Ю.. протокол № 1034 від
7.09.18. посвідчення АК13-128 -  Чапля В.В.1
Пройдено навчання безпечному виконанню газонебезпечних робіт в учбовому комбінаті 29.03.2019р. 
протокол № 303: посвідчення №№ 104053-104072.

Інструктажі проводяться згідно затверджених інструкцій (наказ № 23 від 02.03.18\ а саме: 
ІНСТРУКЦІЯ № 5 -  для водія автонавантажувача: № 35 -  для електрозварника: № 22- для газозварника: 
№ 64 -  при роботі з лісів та підмостів: № 65 -  при експлуатації переносних драбин: № 68 -  по 
виконанню вантажно-розвантажувальних робіт: № 58 -  по наданню першої допомоги: № 18 - для 
електромонтера: № 21 -  при експлуатації електроустановок: № 73 -  по безпечному виконанню 
газонебезпечних робіт: № 61 - при есплуатації балонів з газами: № 24 -  для апаратника обробки 
зерна на дільниці приймання сировини та передачі зерна на виробництво.

Експлуатаційна документація та паспорти на вилочні навантажувачі в наявності.________________

_____Працівники забезпечені засобами інливідуального захисту(каски. запобіжні пояси, респіратори.
протигази та ін. - договір на постачання від 04.04.19 за № ДН 11519\ наказом № 87 від 11.09.15 
призначені відповідальні особи за облік та підтримання засобів у справному стані.

Проводиться поточний контроль факторів мікроклімату, освітленості, важкості та напруженості 
праці. ШУМУ, вібрації та шкідливих хімічних речовин на робочих місцях (договір № 512025 від 
07.05.2019).

_____Проведено періодичний медичний огляд працівників згідно наказу генерального директора №
101 від 21.11.18 у КЗ «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 10». 
заключний акт від 11.12.2018р.



функціонує кабінет з охорони праці, обладнаний наочними посібниками, стендами, 
комп’ютерною технікою, нормативно-правова база оновлюється за допомогою інтернетресурсів та 
підписних видань, в тому числі:

Закони України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне страхування». «Про 
об'єкти підвищеної небезпеки»:

Правила охорони праці на автомобільному транспорті:
Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт:
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті:
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів:
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, піт'ймальних пристроїв і 

відповідного обладнання:
Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів:
Правила безпеки систем газопостачання:
Типова інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт:
Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна: 
Правилам охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском:
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями та інщі.

а також: журнали Охорона праці. Технополіс. Охорона праці і пожежна безпека. Довідник 
спеціаліста з охорони праці.

Козловський І.О.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 2019 р.

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 підвищ еної 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.


