
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 
НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ 

АТВТ «ТРЕСТ»ПІВДЕНАТОМЕНЕРГОБУД

ПРОТОКОЛ № ОП-372-19

ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

м. Вишгород 
Київська обл.

Сергеєв О. О. -  головний державний інспектор відділу нагляду нагляду за 
об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами управління нагляду у 
промисловості та на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління 
Держпраці у Київській області
Пархоменко В. О. -  головний державний інспектор відділу нагляду у 
будівництві, управління нагляду у промисловості та на об’єктах підвищеної 
небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області 
Крутов В. В. -  головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві 
і на об’єктах підвищеної небезпеки управління нагляду в промисловості і на 
об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці України у 
Київській області

створена згідно з вимогами Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці (наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 
2005 р. N 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової 
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 273 від 16.11.2007 та Наказом Міністерства 
соціальної політики № 140 від 30.01.2017) та на підставі наказу № 4573 від 17.09.2019р. Головного 
управління Держпраці України у Київській області, перевірила знання чинних законодавчих актів і 
нормативних документів з:

• безпечного виконання робіт на газофікованому обладнанні згідно розділів І-ІІІ та глав 3 і 4 
розділу V НПАОП 0.00-1.76-15

• охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, 
надання домедичної допомоги потерпілому в разі нещасного випадку (Загальний курс з ОП)

• безпечного виконання робіт згідно вимог законодавства України з питань охорони праці, а 
також надання домедичної допомоги потерпілим та правил поведінки у разі аварій

• безпечного виконання робіт при експлуатації (управлінню) ліфтами в якості ліфтера згідно 
вимог НПАОП 0.00-1.02-08

• безпечного виконання робіт на висоті згідно розділів 1-3; 4.1-4.6; 5.1-5.4 та 7.11 НПАОП 0.00- 
1.15-07

• безпечного виконання робіт в газовому господарстві згідно вимог НПАОП 0.00-1.76-15
• безпечного виконання робіт на газофікованому обладнанні згідно розділів І-ІІІ та глави 2 

розділу VI НПАОП 0.00-1.76-15
• безпечного виконання робіт у газовому господарстві, в якості оператора виробничих газових 

печей, знідно вимог НПАОП 0.00-1.76-15
• безпечного виконання робіт по керуванню в/п кранами з підлоги, згідно вимог НПАОП 0.00- 

1.80-18
• безпечного виконання робіт під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 

пристроїв і відповідного обладнання, згідно вимог НПАОП 0.00-1.80-18
• безпечного виконання робіт під час експлуатації та обслуговування обладнання, що працює 

під тиском, згідно вимог НПАОП 0.00-1.81-18
• безпечного виконання робіт на обладнанні, що працює під тиском, згідно розділів І; II та VII 

НПАОП 0.00-1.81-18
• безпечного виконання робіт в замкнутих просторах, колодязях, шурфах, ємностях, 

котлованах, бункерах, камерах, колекторах
• Правил безпеки систем газопостачання згідно вимог (1111АОП 0.00-1.76-15)
• Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 

пристроїв і відповідного обладнання згідно вимог (НПАОП 0.00-1.80-18)

26.09.2019р.

Комісія у складі: 
Голови

і членів комісії:



• Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті згідно вимог (НПАОП 0.00-1.15-07)
• Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском згідно вимог

(НПАОП 0.00-1.81-18 )
у наступних посадових осіб та спеціалістів, які пройшли навчання в ДП НКК АТВТ "Трест 
"Південатоменергобуд":____________

№
з/п

Прізвище, ім’я та 
по батькові Посада Місце роботи

Знає/
Не

знає

Примітка

1 2 3 4 5 6
1 Моргун Петро 

Олександрович
Директор ФОП Моргун П.О. знає

знає
знає

НПАОП 0.00-1.76-15 
НПАОП 0.00-1.15-07 
НПАОП 0.00-1.81-18

2 Сабадаш Андрій 
Миколайович

Директор заводу ТОВ "ЖОБЗ 
ДАУ ЕГБЕРТС 

УКРАЇНА"

знає
знає
знає
знає

Загальний курс з ОП 
НПАОП 0.00-1.80-18 
НПАОП 0.00-1.15-07 
НПАОП 0.00-1.81-18

3 Пужаєнко Віта 
Володимирівна

Керівник виробничих 
ліній

ТОВ "ЯКОБЗ 
ДАУ ЕГБЕРТС 

УКРАЇНА"

знає
знає
знає
знає

Загальний курс з ОП 
НПАОП 0.00-1.80-18 
НПАОП 0.00-1.15-07 
НПАОП 0.00-1.81-18

4 Білошапка
Микола

Миколайович

Керівник 3 
обслуговування 
обладнання та 
впровадження 

проектів

ГОВ "ЯКОБЗ 
ДАУ ЕГБЕРТС 

УКРАЇНА"

знає
знає
знає
знає

Загальний курс з ОП 
НПАОП 0.00-1.80-18 
НПАОП 0.00-1.15-07 
НПАОП 0.00-1.81-18

5 Шиленко
Олександр

Володимирович

Керівник процесу 
постійного 

вдосконалення

ТОВ "ЯКОБЗ 
ДАУ ЕГБЕРТС 

УКРАЇНА"

знає
знає
знає
знає

Загальний курс з ОП 
НПАОП 0.00-1.80-18 
НПАОП 0.00-1.15-07 
НПАОП 0.00-1.81-18

6 Камінський
Дмитро

Миколайович

Інженер Новопетрівська 
сільська рада

знає НПАОП 0.00-1.76-15

7 Климентовський
Ростислав

Сергійович

Оператор котельні ТОВ "ЧАНТА 
МАУНТ"

знає
знає

- у газовому господарстві, в якості 
оператора виробничих газових 

печей, згідно вимог (НПАОП 0.00- 
1.76-15)

- на обладнанні, що працює під 
тиском, згідно розділів І; II та VII 

НПАОП 0.00-1.81-18
8 Дяченко

Олександр
Петрович

Оператор котельні ТОВ "ЧАНТА 
МАУНТ"

знає
знає

- у газовому господарстві, в якості 
оператора виробничих газових 

печей, згідно вимог (НПАОП 0.00- 
1.76-15)

- на обладнанні, що працює під 
тиском, згідно розділів І; И та VII 

НПАОП 0.00-1.81-18
9 День Олександр 

Олександрович
Водій навантажувача ТОВ з 11 

"ХЕНКЕЛЬ 
БАУТЕХНІК"

знає
знає
знає

- на висоті згідно розділів 1-3; 4.1- 
4.6; 5.1-5.4 та 7.11 НПАОП 0.00- 

1.15-07
- на газофікованому обладнанні 
згідно розділів І-ІІІ та глави 2 

розділу VI НПАОП 0.00-1.76-15 
- в замкнутих просторах, колодязях, 

шурфах, ємностях, котлованах, 
бункерах, камерах, колекторах

10 Сторчовий
Олександр
Вікторович

Оператор газової 
котельні

ТОВ "БІЗНЕС 
ЦЕНТР 

ФАРМАЦІЯ "

знає
знає

- в газовому господарстві згідно
вимог НПАОП 0.00-1.76-15

- на обладнанні, що працює під 
тиском, згідно розділів І; II та VII

НПАОП 0.00-1.81-18



11 Воровченко
Олександр

Володимирович

Оператор газової 
котельні

ТОВ "БІЗНЕС 
ЦЕНТР 

ФАРМАЦІЯ "

знає
знає

- в газовому господарстві згідно
вимог НПАОП 0.00-1.76-15

- на обладнанні, що працює під 
тиском, згідно розділів І; II та VII

НПАОП 0.00-1.81-18
12 Уманець Борис 

Степанович
Оператор газової 

котельні
ТОВ "БІЗНЕС 

ЦЕНТР 
ФАРМАЦІЯ "

знає
знає

- в газовому господарстві згідно
вимог НПАОП 0.00-1.76-15

- на обладнанні, що працює під 
тиском, згідно розділів І; II та VII

НПАОП 0.00-1.81-18
13 Купренко

Олександр
Вікторович

Оператор котельні МКП «ВІТА» знає
знає

- в газовому господарстві згідно
вимог НПАОП 0.00-1.76-15

- на обладнанні, що працює під 
тиском, згідно розділів І; II та VII

НПАОП 0.00-1.81-18
14 Куліш Сергій 

Анатолійович
Оператор котельні ВИШГОРОДСЬКЕ

РАЙОННЕ
КОМУНАЛЬНЕ

ПІДПРИЄМСТВО
"ВИШГОРОД-

ТЕПЛОМЕРЕЖА"

знає
знає

- в газовому господарстві згідно
вимог НПАОП 0.00-1.76-15

- на обладнанні, що працює під 
тиском, згідно розділів І; II та VII

НПАОП 0.00-1.81-18

15 Вініченко Андрій 
Сергійович

Оператор котельні ВИШГОРОДСЬКЕ 
РАЙОННЕ 

КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ВИШ ГОРОД- 
ТЕПЛОМЕРЕЖА"

знає - на обладнанні, що працює під 
тиском, згідно розділів І; II та VII 

НПАОП 0.00-1.81-18

16 Нечвєєва Яна 
Олександрівна

Медична сестра ТОВ"МЕДИЧНА 
КЛІНІКА 

ІННОВАЦІЯ"

знає - при експлуатації та 
обслуговуванні обладнання, що 
працює під тиском, згідно вимог 

НПАОП 0.00-1.81-18
17 Пенькна Антоніна 

Леонідівна
Медична сестра ТОВ"МЕДИЧНА 

КЛІНІКА 
ІННОВАЦІЯ"

знає - при експлуатації та 
обслуговуванні обладнання, що 
працює під тиском, згідно вимог 

НПАОП 0.00-1.81-18
18 ГІазиніч Сергій 

Васильович
Оператор котельні ТОВ"МЕДИЧНА 

КЛІНІКА 
ІННОВАЦІЯ"

знає
знає

- в газовому господарстві згідно
вимог НПАОП 0.00-1.76-15

- на обладнанні, що працює під 
тиском, згідно розділів І; II та VII

НПАОП 0.00-1.81-18
19 Мельниченко

Ірина
Дмитрівна

Оператор котельні Лютіжська
АЗПСМ

знає
знає

- в газовому господарстві згідно
вимог НПАОП 0.00-1.76-15

- на обладнанні, що працює під 
тиском, згідно розділів І; II та VII

НПАОП 0.00-1.81-18
20 Мельниченко

Анатолій
Анатолійович

Оператор котельні Лютіжська
АЗПСМ

знає
знає

- в газовому господарстві згідно
вимог НПАОП 0.00-1.76-15

- на обладнанні, що працює під 
тиском, згідно розділів І; II та VII

НПАОП 0.00-1.81-18
21 Шишко Петро 

Микитович
Оператор котельні Пірнівська

АЗПСМ
знає - на обладнанні, що працює під 

тиском, згідно розділів І; II та VII 
НПАОП 0.00-1.81-18

22 Пінчук Олег 
Миколайович

Оператор котельні Пірнівська
АЗПСМ

знає - на обладнанні, що працює під 
тиском, згідно розділів І; II та VII 

НПАОП 0.00-1.81-18
23 Шпильова Ольга 

Іванівна
Оператор котельні ДНЗ «Малятко» знає

знає
- в газовому господарстві згідно

вимог НПАОП 0.00-1.76-15
- на обладнанні, що працює під 

тиском, згідно розділів 1; II та VII
НПАОП 0.00-1.81-18

24 Шпильовий
Олександр

Вячеславович

Оператор котельні ДНЗ «Малятко» знає
знає

- в газовому господарстві згідно
вимог НПАОП 0.00-1.76-15

- на обладнанні, що працює під 
тиском, згідно розділів І; II та VII

НПАОП 0.00-1.81-18



25 Максимова Зоряна 
Владиславівна

Оператор котельні ПП «Ш.Т.Л. 
МАНУФАКТУРА 

ЛТД»

знає
знає

- в газовому господарстві згідно
вимог НПАОП 0.00-1.76-15

- на обладнанні, що працює під 
тиском, згідно розділів І; II та VII

НПАОП 0.00-1.81-18
26 Мальцев Олег 

Анатолієвич
Апаратник 
змішування 

автоматичної лінії

ТОВ з II "ХЕНКЕЛЬ 
БАУТЕХНІК"

знає
знає

- при експлуатації (управлінню) 
ліфтами в якості ліфтера згідно 

вимог НПАОП 0.00-1.02-08 
- по керуванню в/п кранами з 

підлоги, згідно вимог НПАОП 0.00- 
1.80-18

27 Сінченко
Михайло

Степанович

Оператор
технологічного

обладнання

ТОВ "КОМПЛЕКС 
АГРОМАРС"

знає - на газофікованому обладнанні 
згідно розділів 1-І 11 та глав 3 і 4 
розділу V НПАОП 0.00-1.76-15

28 Тумасян
Олександр
Жораєвич

Оператор котельні КП «НЕПТУН» 
СПОРТИВНИЙ

КЛУБ»

знає - на обладнанні, що працює під 
тиском, згідно розділів І; II та VII 

НПАОП 0.00-1.81-18
29 Мєдвєдєв Ігор 

Сергійович
Оператор

виробництва
ТОВ "ЯКОБЗ ДАУ 

ЕГБЕРТС 
УКРАЇНА"

знає
знає
знає
знає

- згідно вимог законодавства 
України з питань охорони праці, а 

також надання домедичної допомоги 
потерпілим та правил поведінки у 

разі аварій
- на висоті згідно розділів 1-3; 4.1- 
4.6; 5.1-5.4 та 7.11 НПАОП 0.00- 

1.15-07
- під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і 

відповідного обладнання, згідно 
вимог НПАОП 0.00-1.80-18

- при експлуатації та 
обслуговуванні обладнання, що 
працює під тиском, згідно вимог

НПАОП 0.00-1.81-18
ЗО Комаров

Олександр
Ігорович

Оператор
виробництва

ТОВ "ЯКОБЗ ДАУ 
ЕГБЕРТС 

УКРАЇНА"

знає
знає
знає
знає

- згідно вимог законодавства 
України з питань охорони праці, а 

також надання домедичної допомоги 
потерпілим та правил поведінки у 

разі аварій
- на висоті згідно розділів 1-3; 4.1- 
4.6; 5.1-5.4 та 7.11 НПАОП 0.00- 

1.15-07
- під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і 

відповідного обладнання, згідно 
вимог НПАОП 0.00-1.80-18

- при експлуатації та 
обслуговуванні обладнання, що 
працює під тиском, згідно вимог

НПАОП 0.00-1.81-18

Сергеев О. О. 

Пархоменко В. О.

Крутов В. В.


