
ДП "ГОЛОВНИЙ НЛВЧДЛЬНО_М$ТОДИЧНИЙ ЦЕНТРДЕРЖПРДЦI"
(дп "tнмц)

протокол л! 132-21

засiдання KoMicii з перевiрки знаЕь
з пнтань охоронп працi

16,04,202l р,

Комiсiя у складi:

Голови KoMiciT:

Мартиненка В.В. - начальника вiлдi,ту нагля,ry на виробницгвi i на

об'скгах пiдвищеноi небезпеки управлiння нагляду в

промисловосгi i на об'екгах пiдвищеноi небезпеки
Головною управлiння ,Щержпраui у КиiЪськiй
областi

Членiв KoMicii:

Ковальчука А,В. - головного державного iнспекгора вiлдi,ту нагля,ry у
булiвниuтвi упрашiння наглялу в промисловостi iHa
об'скгах пiдвищеноi небезпеки головного

управлiння ,Щержпрачi у КиiЪськiй областi

Ляшка C,I. - головного державною iнспекгора вiддi..rу нагrrяду за
об'скгами котлонагля.ry, пiдйомними спорудами та
на траltспортi управriння нагляду в промисловостi i
на об'скгах пiдвиценоi небезпеки ГоловЕого
управл iння ,Щержпрацi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника де артамсЕry з охорони працi
ФедерацiТ профспiлок УкраТни, (за згодою)

м. Киiв



створена на пiдставi нака]у Головного уПравлiнЕя Держпрацi у Киiвськiй областi вiлl5,03,2l р,

Nэ li09- р, Nз - перевiрила знання насryппих закоtlодазчих та нормативно-лравових aKTiB ]

охорони праIll:

3аконодавчi axr и з охорони прачi. гiгiсни п1,1ачi. надання домедично1 допомоl и

потерпiлим, елекгробезпеки, пожежноi безпеки (Загапьний курс з ОП); lнструкчiя з органiзацii

безпечного веденпя вогвевих робiт на виб}хопожсх(онебезпечних та вибухонебезпечних

об'екгsх (НПАОП 0.00-5,12-0l ); Правила безпеки на змiзничному транспортi пiлприсмств
системи Мiнчормету срср (нпАоп 27.5-1.1З-79); Правила безпски при виробвичтвi та

споживавяi продуктiв роздiлення повiця (НПАО]l0.00-L65-88); Правила безпеки систем

газопостачаЕяя (НПАОП 0.00-1,76-15); Правила будови i безпечноi експлуатацii лiфтiв

(нпАоп 0,00-1,02-08); Правила охорони працi в !летаJryргiЙнiй промисловостi (НпАоп 27,0_

1.0l -08); Правила охорони працi пiд час виконання робiт Еа висотi (НПАОП 0.00-1,l5-07);

правила охорони працi пiд час газоелектричного, кисневого та плaшмового рiзаяня \,lеталiв

(нпАоп 28,0-1.35-14); Правила охорони працi пi,ц час дроблевня i сортуванпя, збагачення

корисних копалин r огрудкувакня руд та концентратiв (НПАОП 0,00-] .82- 18); Правила охорони

працi пiа час експrryатацij ваптажопiдiймальпих ripaнiB, пiдiйммьних пристроiЪ i вiдповiдного

обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18); Правила охорони працi пiд час експлуатацiТ обладнання,

що працюс пiд тиском (нпАоп 0.00-1.8l - l8); Прлвила охорони працi пiд час експлуатацii

тепломеханiчного обладнilння електростаЕцiЙ, теплових мереж i тепловикористовуочих

установок. (НПАОп 0.00-1.6q-l3): правила охорони прачi пiл час зварювання veTaliB
(НПАОП 28,52-1,3I-13); Правила охорони працi гLiд час ремонту устаткування на

пiдпри€мствах чоркоi метмlргii (НПАОП 27,1- 1,06-08); Правила охорони прaцi пiд час роботи
з iнc]p}ъ,teнToм та пристроями (НПАОП 0.00-1,7l -l З); Правила охороrrи прiuli та безпечноi

експлуатацiТ технологiчних трубопроводiв, (НПАlСП 0,00-1.73-14); Правила охорони прачiу
газовому господарствi пiдприсмств чорноi мета,rургii (НПАОП 27.I-1.09-09); Система

стандартiв безпеки працi. Охорна працi i промислова безпека у будiвництвi (ДБН) (НПАОП
45.2-7.02-12); Типова iнструкчiя з оргаяiзацii безпечного ведення газовебезпечних робiт
(НПАОП 0,00-5,11-85) у насryпних праriвникiв:

Фiзична особа Асуолов
Сергiй Олексаtщрович

вiйсьkоr}а чаgгияа Р 9000
СБ Украiяи

нпАоп 0.00-l,l5_07
нпАоп 0,00-1,71_ 1з

знас
знае

Белснко
Вячослав
Сергiйович

Пiдпрrtсмство
ПDi!вrrще, iм'я
тд по бдтьковi

не зна€ нпАоп 0.00-1 80_ I8



В.лGшч
Ма9ина
BiKropiEHa

Вдрrrл
РлiЬ8
[BaHiBHa

Ведмедснко

Володпмир

слiсанова
сDiтлояд
вsсrrлiвнд

З!бугs
Юлй
[вднiвна

|Мrr gуrбх oropoвx

lDОП '].6уп ЮлП lmi.Hr

ДFржавннй прфесiПно-
Itхнiчнип наJчальнхп
rшвд'ЧФнiгiвськrI

прфссiй!ий будiв€льниf,
лiцеп"

ДеркOэний проФсifiно-
техцiчнпй наrч!льнllп
tеЕд "Чернiгiвскпй

прф€сiПниП будiв€львий

BiлcbKoB0 чдсгина Р 90{о
СБ УrраТня

АТ "нiкопольськrл заэод

фросплазi0"

Привfirне пiдприсмстm
,с],ш cEPBIc"

Фоп :lАБугА юлш
IBAHIBHA

знд€

зна€

зна€

зва€
зна€

зна€

Не здаьав

нпАоп 0.00-1.15_07

нпАоп 0.00_1.15-07

нпАоп 0.00_ 1.t0_1Е

нIlАоп 27.5_1.13_79

нrиоп 45.2_7.02_12

нпАоп 0.00-1.82_18

Загальний курс з ОП



тс|в ,цторt

Приштне пцлрисмФво
"сIlл cEPBlc"

нпАоп 0,00-1,65-8E
нtиоп 0.00_1.69-Iз
нIlАоп 0.00-1.? 1_ 1з

нпАоп 0.00-1,7з-l4
нпАоп 0,00-1.t 1_18

нпАоп 0.00_5.1|_85
нttАоп 0,00_5.12-0l
нпАоп 27,0-] 01-08
нпАоп 27,1-1,0б-08

нпАоп 28,0- l.з5_14
нпАоп 28.52-1,з 1- 1]

знас
зна€
Знае
знае
зна€
зна€
зна€
Знае
зfiас
зна€
Зна€

l0 Кобз.р
Вiкюр
Аяатолiйович

коmчок
валенгина
олексiiвна

Сергiй
Iвавович

Ку!нецов

Владислав
Володимирович

Д.р*авниЛ проФсiйно-
т*нiчний навчмьниfi
зашад "Чсрнiгiвський

прф€сiilяий будiвельний
лiцеп"

нпАоп 0.00-1.82- l8

нпАоп 0,00- I.15-07

нпАоп 0.00_1,82- 18

зна€

зна€ll

|2 АТ "HiK слольсьkий завод

Приваl не пiдпрвсмФво
,с,пл cEPBlc,

нпАоп 0.00-1.02-0E
нпАоп 0,00-1,65-8E
нпАоп 0,00_ 1.69-1з
нпАоп 0.00-1,7]-l4
нпАоп 0.00_1.76-15
нпАоп 0 00- 1.80- 1Е

нпАоп 0,00- 1.t 1_18

нпАоп 0.00-5.1 1_85

Знае
зна€
зна€
Знае
Знас
знае
зна€
зна.

lз знае



15

14 |Лrпiп
евrcн
Володимирович

ноrФхrо
олексiй
Володимиtювич

Пrрхомспко
Iгор
василювич

По,!lllrук
ольга
СергiiЪно

|,l

l8

l9 помa!дrr

Тегяна
Анатолiiвна

lpolmld ,шФ l оrф..lх

lФоiФfi щlФ ! охФ.ш

rwФiчФФ ьнrrьm гд

хщяхr Ф}fiх охrфонх

АТ'нiкопольськlrй з!вод

Фсромаsi."

Приrsтне пйприсмсгво
"стlл cEPBlc,

Прлватне пИприоrсr0о
,стtлсЕрвIс"

Вifiсьхочл часrина Р 900{)

СБ yKpaiнll

Приmтнс пИприсмство
,стlл cEPBIc,

Приsап. пИлрифФво
"стlлсЕрвIс"

Знае

Знае

3нае

знае

зна€

нпАоп 27.5_1.1з_79

нпАоп 27.1_1,0949

нIиоп 0,00_1.82_]8

шиоп 0,00_1.80_1t

нпАоп 0.00_1,82_18

шиоп 0.ф_ 1.82_18



20 |Пучковr
Мsрина
Анатолiiъм

2l Сппорнко
вячеслав
Володимирович

з-туппrк н.смrнхп соп
м,хя p.r,DD 1 бап.в

Прll0агн€ пiдлри.ясrво
"стш cEPBIc,

АТ "в irопольський !аэод

АТ "нiкопольсьrий rа!од

зно€ нпАоп 0.00_1,82_1t

Знас нпАоп 0.00_1,65-8Е

знд€ шlАоп 0,00_1.65_88

Мартивенко В.В.

]lап iидачi: lбф 202l

голова koMicii

Члени KoMicii:


