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ПРоТокоЛ Ns 127-21

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

30.04.202l р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:
Мартиненка В.В. - началыtика вiддiлу нагляду на виробництвi i на

об'скгах пiдвищеноТ небезлеки управлiння нагляду в
промисловостi i на об'€кrах пiдвищеноТ небезпеки
Головного управлiння {ержпрацi у Киiвськiй
областi

Членiв KoMicii:

Ковальчука А.В. - головного державного iнспекгора вiдлi,ту наглялу у
булiвничтвi упрамiнrrя наглялу в промисловосr i i на
б'скгах пiдвиценоi небезпеки Головного
управлiнкя !ержпрацi у Киiвськiй облаmi

Сiрого М.В. - головного державного iнспекгора вiлдi,ту гiрничого
нагляду Головного управлiння .Щержпрачi у
киiъськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвним департамеrгry з охорони працi
ФедерацiТ профспiлок УкраТни, (за згодою)

м. киiв



.;творена на пiдставi наказу Головного уПравлiння Лержпраlti ) Киiвськiй облас гi Bl]Ll5 0] 2l р

N9 1 l09- р, М - перевiрила знання наступних,]ако}lолавчих та нормативно-правовиr aKTiB t

охорони працl:

Вимоги безпеки та захисту здоров'я пiд час використання вирабничого обладнання

працiвниками (НПАОП 0.00-7,14-17); Вимоги до роботодавцiв стосовно забезпечеllнч

безпечпого виконання робiт у потенцiЙно вибухоЕ9безпечних середовищах, (НпАоIl 0,00_7,l2-

lЗ)i Вимоги до роботодавцiв шодо захист) працiвникiв вiд шкiдливоrо вплив) хiмiчни\

речовин (НПАОП 0.00-8,1 1-12); Правила безпеки rriд час розробки ро,ловищ ру.лних та

нерудних корисних копа,rин пiдземвим способом (НПАОП 0.00-|,77,16); Правила безлеки при
виробництвi та споживаннi продуктiв розлiлевня повiтря (НПАОП 0,00,1 65-88): Правила
безпеки систем газопостачання (НПАОП 0,00- 1,76- I 5): Правила бу,rови i безпечноi
експлуатачii лiфтiв (НПАОП 0.00- 1,02-08); ПравиJlа з охорони працi пiд чцс експл),атацll
великовантiDкних автомобiлiв та iнших теrнологiчних транспортrrих засобiв пiл час рзробки
рулних i нерулних копа,rин вiдкритим способом (l{IIдОlI0,00-1 72-14)l Iir\авила охllрl1llи |lpalli
пiд час експлуатаuii об'сктiв циклiчнtl-1tо гоковоj те\ но,lогii вi_Lкри rи r r ipH ичих робiт

(НПАОП 0,00- l 79- l 7); Правила охорони npaui па автомобiл ьном1, Tpalicl top гi (I l I IA()l I () ()().

1.62-12); Правила охорони прачi пiд час вантажно-ра]вантажув.lльних робiт (НПАОП 0,00-

1.75-15); Правила охорони працi пiд час виконання робiт на висотi (НПАОП 0.00- 1.1 5-07):

Правила охорони працi пiд час дроблення i сортування, збагачення корисних копаtин i

огрудкування рудта KoHueHTpaTiB (НПАОП 0.00-1.82-18); Правила охорони працi пlд час

експлуатацiТ ваятажопiдiймальних KpaHiB. пiдiймальних пристроjв i вiдповiдного обладнаняя
(НПАОП 0,00-1.80- 18); Правила охорони працi лitl час експлуатацiI об]lаднання. шо працюг пiд
тиском (НПАОП 0.00-1 ,8l- l8); Правила охорони працl пtд час експлуатацij хвост(,Ilих i

шламових господарств гiрничорулнпх i нерудних пiлприсмств (IIПАОП 0,00-1 74-15); tlравила
охорони працi пiд час ков&чьсьхо-пресових робiт (НПАОП 28.0- l ,ЗЗ- l3); llравила охорони
працi пiд час роботи в хiмiчних лабораторiях (НП,АОП ?3 l - l l l - ] 2); Правила o\ont lH и п рацi
пiд час роботи з iHcTp),iйeHToM та пристроями (НПДОtI 0 00-| 71-1З): Прали:rа охороrrи прзrti

п iд час розробки роловищ корисни х копалин вiлкритим сrlособом ( l lГIДОП 0 00- l 2,r- l 0 ):

Правила охорони працi у газовому госполарствi пlлtlриr мс rл ,lопнпi \leтar\pгii (l{I Il\()I l ]7 l,
LOq-09): правило беlпеки при lберiганнi. пcpcBercHtti ta засr,,с)нэнrri(и |ы|,,lik"|.]r l,|г\1,1|lt\

речовин (НПАОП 0.00- l .45-69); Типова iнстрl кrriя ] орган i]altii бс ]Ilсчl Iol о ltc;lcl I ||я

газонебезпечних робiт (НПАОll 0 00-5 l 1-85) у наступних працlвIIикtв:
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Прiзвпще, iм'я
та по батьковi Посада Пiдприсмство

Знас, Прпмiтка
([Iравила)

l 2 з 4 5 6

БЬоз€р
Богдан
олегович

Прива]не акцiонсрнс
товарисlю "l|пllецький
гiрни{!rбагач}вл,ыlий

llриватнс iKlllolcp,lc
товапиfl Bo'lHl) rеllький
l iрпичо.lбаlач)Dаlы,ий

нпАоIl 0,00_1 ,81_18

HIlA()l]0 00_ 1 7]_l4
I|пА()ll000.174-I5
HtlAolI000_1 75_ 15

нпАоll 0 00-1 77_ 1б

нпАоп 0,00-1,79_I7
IlпА(Лl0,00-5,11_85

не здавав

2 lдрiбнiч
Андрiй

Зllа(
Зна.
3нас
3нас
Знас
зна.

Валерiйович



Знас
знас
зна€
Знас

Не здавав
Не ]лавав
lie tдавав
не здава в

l]e rдавав
Не здавав

колеснiков
Вiталiй
Олександрович

Кучср
Сергiй
Юрiйович

Кsпiнус
станiслдs
валентинович

ме"lьнпк

lBaB
Iванович

Приватне акцiонерне
товАриfi во "lнгулецькиП
гiрничо{6аIачrФьнrй

Ilрипатнс акцiонсрне
томрисrво "lнDл.цьхий
гiпничо-tбаlач\вLппlий

Лримтнс акцiонсряс
товарисrDо "lнryлецький
гiрвичо-t6алачушьний

Ilривагне акцlонсрне
товариfi во "lнг},лсцький
гiрписо,6а.ас),ваJIьний

llpcBaTHc акцiонерне
товариfr во "IнплеlLький
I iрkичо_,багач!влrьний

ПриDаl le акцiонсрнс
товариство "lнгулсцький
.iрничо{6аmчувшьниЯ

нпАоп 0.00_1.72.14
нпАоп 0.00-1 75-I5
нпАоп 0 00_I 77- lб
нпАоп 0.00_5 lI-85

нпАоtl 000 l ]4-10
HllAoll 0 00. l 62- l2
llпАоtl 000 l7: lJ
llllAoll0 00,l 77- lб
llllлоll 0 00_ 1 79,17
HIlAotl 0 00_ 1 ,Е2_ 18

косг€нок
олег
Володимирович

костюшко
олег
Iванович

знас
знае
знае
Знас
зна€
3нае
зна€
Зна€
знас
зна€
зна.
3llac

нпАоtI 0 00-1,l5-07
нпАоп 0.00_ 1 24_10
нпАоп 0.00_I_65_8E
нпАоп 0 00.I.71-1з
нпАоIl 0 00_1 74_ 15

нпАоп 0,00_I.76-15
нпАоп 0 00_I 77-1б
нпАогl 0,00_I 79_ 17

lIпАогl0 00,I.80-1t
нпАогl0 00- l 81-1t
HIlAotl 0 00,5 l1_8s
llпАогl ]7 1_ I 09 09

нпАогI0 00-1 l5_07
нпАоп 0_00- l 24_10
нпАоп 0,00-1 65-88
нпАоп 0 00_1 77,1б
нпАоп 0,00-5,l 1_85

нпАоп 2E.0- 1 ]]_I]

нпАоtI 0 00- 1 .24_ 10

нпАоп 0 00_1 74_15

нпАоп 0.00-1 77_1б
нпАоп 0.00_1,79_I7
нпАоп 0.00-1 Е2- l8
нпАоп 0 00-7 l2- l]
нпАоп 0 00-7 l4_ I7

Не ]давав

Знас
Знае
Зна€
зна€
зна€

Не злавав
Не здавав
Не здавав
не здавав
Не здавав
Не здаsав
Не здавав



Прядко
Сергiй
Олександрович

Примтне акцiонерне
томриФво "lнryлечький
.iрничоjбаftчувальний

комбlнат"

Пришrне акцiонсрне
тошристю "lпry-,ецький
гiрничо,]багачувшыlий

Привагне акпiонепнс
товариФво "l I}лецький
гiряйчо jбаI ач, влпьний

нпАоп 0 00- l 72- I4
нпАоп 0,00-1.75-15

нпАоIl0 00_1 l5-07
нпАоIl 0 00- I 24- l0
HIlAoll000.145_69
нпАоп 0 00-1 65-88
нпАоll0,00-1 7I-Iз
нпАоп 0,00_1 74- I5
нпАоп 0,00-1.77-1б
нпАоп 0,00-1.79-17
нпАоп 0.00_ 1.80-1Е
нпАоп 0.00-I 81-18
нпАоп 0-00-5 l I-85
нпАоп 0 00-Е,l 1_I2

нпАоп 28 0-1,з]-Iз
нпАоп 7],I_ 1 l1-12

нпл()tl 0-00_ 1 02_08
HIlA()lI 0 00- l l5_07
tlпАоtl 0 00_1 65,88
нпАоtl0,00-1.71-1]
нпАоп 0 00-1.76-15
нпАоп 0,00-1 E0-18
нпАоп 0,00_1 81-1t
нпАоп 27.I-L09-09

не здамв
не здавав

Суянiя
олег
Ьрисович

голова koMicii

Члени KoMiciT:

зна€
знае
Знас
знас
зна€
зна€
знас
Знае
зна€
зна€
знsе
знае
Знас
знас

знас
зllас
зна.
зна€
Знас
Знас
зна€
Знас

l1

Мартиненко В.В,

ьчук А,В.

в.А
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