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протокол }lb 214-21

засИання Koмicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

21,05.202l р. м. КиiЪ

Комiсiя у складi:
Голови KoMicii:

Мартиненка В.В. - начальника вiддiлу Еагляду ца виробництвi i на
об'ектах пiдвищеноi небезпеки управлiння налляду в
промисловостi i на об'сктах пiдвищеноi небезпеки
Головного управлiння Держпрацi у КиiЪськiй
областi

Членiв KoMiciI:

Пустовойтовоi М.Г. - начальника вiддiлу нагляду у будiвництвi
уIlравлlння нагляду в промисловостi i на об'скгах
пiдвищеноi небезпеки Головного управлiння
,Щержпрацi у Киiвськiй областi

Камiнського о.В. - головного державного iнспектора вiддiлу нагляду за
об'ектами котлонагляду та пiдйомними спорудами
управлIння нагляду в промисловостi i на об.ектах
пiдвищеноi небезпеки Головного управлiння
Держпрацi у КиiЪськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника,Щепартаменry охорони працi
ФелсрацiТ профспiлок Украiни (за згодою)



створена на пiдставi накirзу Головного управлiння Дерх(працi у китвськiй областi вiд
l5.0З,202l р. N9 l l09. р. Jф . перевiрила знання наступвих ]аконодавчих та нормативно-
правових aKTiB з охорони прачi:

Законодавчi акти з охорони прачi. гiгiсни працi. налання домедичноi лопомоги
потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (Загальний курс з ОП); Правила охорони працi
пiд час експлуатацii вантажопiдiйммьних kpaHiB. пiдiйма-lьних лрисl po-tB i вiдловiлноt о
обладнапЕя (НПАОП 0 00- 1,80-18); Правила охорони працi пiд час експлуатацii облацнання.
цо працюе пiд тиском (НПдоП 0 00- 1 ,8 J- l8); Правила охорони rrparli пi;t час роботи з
iнструмептом та пристроями (НПАОП 0,00- l 7l - l З ): Ilравила охорони прачi пiл час розробки
родовищ корисних копа-лин вiдкритим способом (НПАОП 0.00-1 24-]0): Типова iнстрrкцiя r
органiзацii безпечпого ведення газояебезлечних робiт (IlIlA()П 0 00-5 l l 85)\ lIасl\т]llих
працiвникiв:

Прiзвище, iм'я
тд по батьковi Пiдпрпсмство

Знас,
He,lHac

Примiтка
(Правилl)

Гертер
Леонiд
Леонiдович

Гладка
Вментина
миколаiвна

зна.

Зllа{
зна{

знас
Знас
Знас

зна(

Георгiй
Валерiйович

Фlлlrl tIзк, лт,I)l хк,

Фlлl.rl ,It ]к" лl "()l хк,

Kl] "Учбово-к}рсовий
комбiнаr жи1 loвo -

АКЦl()Нt]Рtll]
l()влри( lB(),lюкровський

llрнич()-
}ьлl лчуl]лJlы lиЙ

к()мынА l "

нliАоп 0 00_1 8l- l8

Hl]A()Il000-180 l8
l]l1л()ll000 ltjl l8

HlIA()Il 0 00_ 1 71-1з
нпАоп 0 00_ 1 80_18
нпАоп 0,00-5 lI-E5

ГолоD
Юрiй
Олександрович

HIlA()lI000_181_18



Грiнчевко
Вячеслав
Анаmлiйович

Олоксаядр
Анатолiйович

l0

кiлснськд
ольaа
Анатолiiъна

павло
Павлович

Олександр
Олександрович

Олександр
миколайович

Лiтун

Фl]llя "lг]к" дl "()l хк"

Фlлlя ,lгзк, А1 "ol хк"

ТОВ "l\,|apKacoн"

АкцlонЕрнЕ
товАрисl,в()

,покровськии
гIрничо_

ЗБАГАЧУВЫiЬНИЙ
комБlнА1,

АкцlонЕ:рнL-
п)вАриств()

,покровськиЙ
гIрничо-

ЗБАГАЧУВЫlЬНИЙ
комБlнАт"

Знас

зна€

Знаt
зна€

зна€
зна.

зна€

знас

Загальний курс з ОП

Hl IAOIl 0 00_ 1.].1- l0
}lпАоп 0 00_1 71_ 1з

нпАоп 0,00-1 80- 18

нпАоп 0,00-1,81-18

нпАоп 0.00_ 1 ,81_ 18

Залмьний курс з ОП

нпАоlI 0 00- 1,8I-18



ll Рпбrков
Ромав
Олександрвl ч

зсryпнr( йчФшrЕ ilшу
охоFпн пр.4 п фвноi

голом koмicii

члени KoMicii:

АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

,локровський
гlрничо-

зБАгАчувА-rlьниЙ
комБlнАт"

КП "Учбово_к),рсопий
комбiнат жиljово -

нпАоп 0.00.1,81-18

нплоп0.00_171-1з

Знас

зна.

Мартиненко В,В.

устовойтова М.Г.

iнський с),В,

Мацiлшко В,А,
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