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засiдання KoMicii з перевiрки знань
з пнтань охоронп працi

l0.09.2021 р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

м. КиТв

Мартиненка В.В. - начальника вiддiлу нагляду на виробницгвi i на
об'сктах пiдвищеноi кебезпеки управлiння нагляду в
промисловостi i на об'€кIах пiдвищеноТ небезпеки
Головного управлiння ,Щержпрачi у КиТвськiй
областi

tLпенiв KoMiciT:

Ковальчука А.В. - головного державного lнспекIора вllцL'rу нагляду у
булiвн ичтвi управл iння наглялу в промисловостi i на
об'скtах лiдвицсноi небезпеки Головного
управлiння .Щержпраui у КиТвськiй обласгi

Черновола О.В. - головного державного iнспекгора вiллi,ту нагля,ry за
об'скгами котлонагляду! пiдйомними спорудами та
на транспоф управлiння нагляду в промисловосl i i

на об'€кгах пiдвищеIrоI небезгlеки Головного

управлiння ,Щержпрацi у КиiЪськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника !епаtrlтаменry з охорони працi
ФедерацiТ профспiлок Украiни, виrсrадач ДП
"ГНМЦ" (за згодою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiцня Держпрацi у КиiЪськiй областi вiд
11.06.2021 р. N9 2482- р, N9 - перевiрила зяання наступних законодавчих та нормативно-
правових aKTiB з охороЕи працi:

Правила безпекп пiд час розробки родовиш рудних та нерудних корисних копалин
пiдземним способом (НПАОП 0.00-1.7?- I6); Правила з охоропи праui пiл час експлуатацii
великовантажних автомобiлiв та iнших технологiчних транспортних засобiв пiд час розробки
рулних i нерудних копалин вiдкритим способом (НПАОП 0,00- 1.72- 14); Правила о\орони працi
пiд час експлуатацii об'ектiв циклiчно-потоковоi технологii вiдкритих гiрничих робiт

(НПАОП 0,00-1.79-17); Правила охорони працi на автомобiльному транспортi (НПАОП 0,00-
1 62-12); Лравила охоропи працi пiд час вавтажно-розвантажува,,lьних робiт (НПАОП О,О0-
l 75-15); Правила охорони працi пiд час дроблення iсортування, збагачення корисних копаJIин
i огрулкувавня рул та концентратiв (НПАОП 0 00-1 82-18); Правила охорони працi пiд час
експлуатацii обладнання, що працюе пiд тиском (нПдоIl 0 00- 1 81 - 1 8); Правила охорони працi
пiд час ковальсько-пресових робiт (НПАОП 28,0-1.3З-13); Правила охорони працi лiд час

розробки родовищ корисних копаlин вiдкритим способом (нПАоп 0,00-1.24-10) у наступних
працiвникiвi
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Не здавав
Не здавав
Не здавав
не здавав
Не здавав

Не здавав

Привmне акцiоне|,)не
tOвариФво ' ]вryлецький
гiрничоjбаЕчувшьхий

Приватне акцiонерне
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Прtвffгне лкцiонерне
mварllсгво "lн.улецький
гiрничо-збоmчущьняl

комбiнаI"
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