
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРКОРН

(для юридичної особи:
КОРН ПРОСЕССІНГ ІНДАСТРІ"__________________________________________________

найменування юридичної особи,
49022, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО,

будинок 1 2 0 _________________________________________________________________
місцезнаходження,

_____________________________________ 32616426___________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_________________________ КОЗЛОВСЬКИЙ ІГОР ОЛЕГОВИЧ_______________________
прізвище, ім ’я та по батькові керівника,

______________________+380567321238; secretary@intercom.com.ua____________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

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

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 
місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 122

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (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», доі 1.02.2021р. 

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу,
Серія 1788-2, № ОПН-02420 від 11.02.2020 року________________________________________

номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
__________________________________ 30.12.2020 р.____________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, КОЗЛОВСЬКИЙ ІГОР ОЛЕГОВИЧ,________________________________ __________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи —■ підприємця)

цією декларацією 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/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- ліфти, а саме:______________________________________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

ліфт пасажирський GeN2 Strem (GP 1782РА). 2018 р.в.. Французська Республіка: 
ліфт вантажопасажирський GeN2 Rabusta (GF 2.682RB)., 2018 р.в., Французська 

___ Республіка_______________________________________________________________
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 
Загальна кількість робочих місць персоналу, який експлуатує задеклароване устат-

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
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ковання підвищеної небезпеки - 33. з них посадових осіб - 8 осіб, робочих місць, на яких 
існує підвищений ризик виникнення травм підчас експлуатації задекларованого
устатковання - 25.__________________________________________________________________

виникнення травм,

Виробнича будівля площею 2744 м2, де встановлене задеклароване устатковання 
підвищеної небезпеки, розташована на земельній ділянці площею 1,47 Га за адресою: 
49022. Дніпропетровська обл.. місто Дніпро. ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 
будинок 122; яка перебуває у використанні на підставі: договору оренди від 17.09.2010 р. 
(кадастровий номер 1210100000:09:288:0162. зареєстрований у ДМВ ДРФ ДІЇ «Центр ДЗК 
13.10.2010 за № 041010400721, строком дії до 13.10.2023 р.______________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: - генеральний директор ПрАТ «ІНТЕРКОРН» Козловський Ігор 
Олегович пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«МОНОЛІТ» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно законів України «Про 
охорону праці». «Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування». «Про об‘єкти 
підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони 
праці. Витяг з протоколу № 86/4.6/2018 від 23.04.2018 р. Посвідчення 092626;

- головний інженер Чувичкін С.М.. головний механік Ізюмський С.І.. начальник 
в і л л і л у  з розвитку виробництва Школа К.Є.. начальник відділу охорони праці Тонконог 
Ю.В. пройшли навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«МОНОЛІТ» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правила будови і 
безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08. Витяг з протоколу № 303 від
27.05.2020 р. Посвідчення 116800. 116801, 116802. 116803;

- головний енергетик Несмачний ГІ.Я., начальник відділу Атюков В.В.. інженер- 
енергетик Омелянченко P.A.. пройшли навчання в КП «Навчально-курсовий комбінат 
«Дніпропетровської обласної ради» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98. «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки» розділ 4 п.1, «Правила будови 
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» НГІАОП 40.1-1.32-01, 
«Правила експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01. Витяг з протоколу 
№ 335 від 28.12.2020р. Посвідчення № 023658. 023659, 023660. V група до та вище 1000 В;

- начальник віллілу охорони праці Тонконог Ю.В. пройшов навчання в ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ» ДПАТ «Будівельна 
компанія «УКРБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно Законів України «Про охорону праці». «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування». «Про об‘єкти підвищеної 
небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці. 
Витяг з протоколу № 5/4,6/2018 від 15.01.2018р. Посвідчення № 090491;

- начальник віллілу охорони праці Тонконог Ю.В. пройшов навчання в ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ» ДПАТ «Будівельна 
компанія «УКРБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. Витяг з протоколу № 270 від 11.04.2018р. Посвідчення № 
092076;

- начальник відділу охорони праці Тонконог Ю.В. пройшов навчання в ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ» ДПАТ «Будівельна 
компанія «УКРБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила експлуатації електрозахисних засобів» 
НПАОП 40.1-1.07-01, «Правила улаштування електроустановок» «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки» розділ 4 п.1. 
Витяг з протоколу № 13 від 17.01.2018р. Посвідчення №090471, IV група до та вище



начальник віл ділу з обслуговування електротехнічного обладнання. КІП і АСУП 
Атюков В .В;
завідувач лабораторії Бубиренко С.І..

Наказом № 20 від 25.02.2020 р. призначені відповідальні за забезпечення працівників 
засобами індивідуального захисту:

начальник відділу з обслуговування електротехнічного обладнання. КІП і АСУП 
Атюков В.В;
завідувач лабораторії Бубиренко С.І..

Наказом № 54 від 21.05.2018р. відповідальним за організацію роботи по 
проведенню періодичних перевірок, ремонтів та випробування електроінструментів, 
вимірювань і випробувань опору ізоляції призначений головний енергетик Несмачний П.Я.

Наказ № 60 від 02.07.2020 р. відповідальними за організацію робіт з технічного 
обслуговування і ремонту ліфтів призначений головний механік Ізюмський С.І. 
(посвідчення № 116801. протокол № 303 від 27.05.2020рЛ та начальник відділу з розвитку 
виробництва Школа К.С. (посвідчення № 116802. протокол № 303 від 27.05.2020 p.).

Наказом № 69 від 10.08.2020 р. відповідальним за забезпечення безпечних умов 
праці в структурних підрозділах призначені:

ніттгтіл з обслуговування електротехнічного обладнання. КІП і АСУГ1 - начальник 
відділу Атюков В.В;
електролабораторія -  завідувач лабораторії Стороженко А.М.; 
вілпілу з розвитку виробництва - начальник відділу Школа К.С.

Наказом № 88 від 14.09.2018 р. відповідальними за забезпечення цивільного захисту, 
техногенної і пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях в структурних підрозділах 
підприємства призначені:

головний інженер -  у службах головного енергетика і головного механіка;
- начальник служби з контролю якості -  в структурі служби з контролю якості; 

головний механік -- у відділі головного механіка і на дільниці ремонту; 
головний енергетик -  V відділі головного енергетика, в котельні і в відділі 
обслуговування електротехнічного обладнання. КВП і АСКВ;

- начальник дільниці з ремонту -  в дільниці ремонту; 
начальника відділу охорони -  у відділі охорони;

- начальник котельні -  в котельні та на дільниці очищення стічних вод: 
провідного технолога -  у виробничому бюро.

Наказом №15 від 04.03.2020 р. створено комісію по перевірці знань з питань охорони 
праці в структурних підрозділах підприємства ПрАТ "ІНТЕРКОРН":

у керівників структурних підрозділів (голів комісій) і посадових осіб, у складі:
Голова комісії:_____ Козловський І.О. - генеральний директор;
Члени комісії:______Пономарчук О.В. - директор з виробництва;

Чувичкін С.М. - головний інженер;
Несмачний П.Я. - головний енергетик;
Ізюмський С.І. - головний механік;
Тонконог Ю.В. - начальник відділу охорони праці, 

у електротехнічного і електротехнологічного персоналу, у складі:
Голова комісії:_____ Несмачний П.Я. - головний енергетик;
Члени комісії:______Атюков В.В. - начальник відділу;

Омелянченко P.A. - інженер-енергетик;
Чуб A.B. -  уповноважений з охорони праці;

________________________ Тонконог Ю.В. -  начальник відділу охорони праці.____________
з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

На підприємстві затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці (наказ №7 
від 28.01.2019 p.. наказ №23 від 02.03.2018 p.. наказ № 102 від 21.11.2018 p.. № 21 від 
03.04.2017 p.. наказ № 11 від 31.01.2020 р.) Загальна кількість інструкцій з ОП на 
підприємстві -  97. зокрема:

інструкція з ОП № 18 для електромонтера з обслуговування електрообладнання; 
_____ інструкція з ОП № 20 при монтажі і наладці електрообладнання;___________________



інструкція з ОП № 80 для керівників, спеціалістів:
інструкція з ОП № 91 порядок надання домедичної допомоги при невідкладних 
обставинах;
інструкція з ОП № 92 для робітників робочих професій;
інструкція з ОП № 93 по вимірюванням та випробуванням електрообладнання:

_____  інструкція з ОП № 94 при експлуатації системи захисту від статичної електрики.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

У ПрАТ «ІНТЕРКОРН» ведеться внутрішня документація з охорони праці: 
журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, цивільного 
захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях: 
журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; 
журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;
журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, 
перетворювачів частоти та переносних світильників; 
журнал протоколів перевірки знань з питань електробезпеки; 
журнал оперативного контроля за станом охорони праці.

Наказом № 395-к від 30.06.2009 р. в складі Служби з охорони праці утворений відділ 
охорони праці. Начальником відділу охорони праці призначений інженер з охорони праці 
Тонконог Юрій Васильович.

У ПрАТ "ІНТЕРКОРН" затверджені та введені в дію:
Положення про систему управління охороною праці ПрАТ "ІНТЕРКОРН". 
затверджене наказом генерального директора № 11-1 від 05.01.2010 р.
Положення про службу охорони праці ПрАТ "ІНТЕРКОРН". затверджене
20.03.2020 р.
Положення про порядок проведення оперативного контроля за станом охорони 
прані і промислової безпеки в структурних підрозділах ПрАТ "ІНТЕРКОРН". 
затверджене наказом генерального директора № 86 від 08.11.2012 р.

- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці, затверджене 18.06.2017 р.

- Положення про уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони 
праці, затверджене загальними зборами трудового колективу, протокол № 1 від

________ 22.11.2010 р.______________________________________________________________
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та

Устатковання, що перебуває в експлуатації, а саме:
- ліфт пасажирський GeN2 Strem (GF 1782РА). привід електричний, заводський 

номер D2NB4944. реєстраційний номер 74498. 2018 р.в.. OTIC Франція (45505 Gien Cedex 
New Equipment Center Avenue dez Montorez);

- ліфт вантажопасажирський GeN2 Rabusta (GF 2682RB). привід електричний, 
заводський номер D2NB4945. реєстраційний номер 74499. 2018 р.в.. OTIC Франція (45505 
Gien Cedex New Equipment Center Avenue dez Montorez);

пройшло: - позачерговий повний технічний огляд (ППТО): ПТО: 29.05.2020 р. 
наступне проведення ПТО - 29.05.2022 p.. які проведені ПрАТ «Миколаївський експертно- 
технічний центр»;

- вимірювання о п о р у  розтікання на основних заземлювачах і заземленнях 
магістралей і устаткування проводить ТОВ «ДІАКОН». Протоколи вимірювань №№ 31. 33 
від 27.05.2020 p.;

- перевірку ізоляції силових кабельних ліній та обладнання проводить ТОВ 
«ДІАКОН». Протоколи № 32. 34 від 27.05.2020р. Свідоцтво про відповідність системи 
вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 № 08-0100/2018 від 29.12.2018р. ТОВ 
«ДІАКОН».

Організація технічного обслуговування і ремонту ліфтів ПрАТ "ІНТЕРКОРН" 
проводиться згідно договору з ПАТ «ОТІС» № D3012M0200 від 28.05.2020 p.. додатку № 1 
до договору № D3012M0200 від 28.05.2020 р. Перелік обладнання та вартість послуг, 
додатку №2 до договору № D3012M0200 від 28.05.2020 р._______________________________

матеріально-технічної бази
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Працівники ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРКОРН КОРН 
ПРОСЕССІНГ ІНДАСТРІ" забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту, які відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів, у відповідності з вимогами та забезпечують захист від можливих 
негативних впливів природного характеру, погодних умов. Видача засобів захисту 
фіксується у картках обліку.

Робітники підприємства забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями.
Відповідно до вимог законодавства щодо медичних оглядів, працівники проходять 

обов'язкові профілактичні медичні огляди, згідно порядку проведення цих оглядів:
при прийомі на роботу всі працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки.
проходять попередній медогляд та періодичні медогляди:
особи, що мають протипоказання за станом здоров'я, не допускаються до

_________ виконання робіт підвищеної небезпеки.______________________________________
навчально-методичного забезпечення)

І.О. КОЗЛОВСЬКИИ
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20г4/ 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 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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