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протокол лl! 2l9-2l

засiдання Koмicii з перевiркп знsнь
з питань охороllп працi

28.05.202l р. м. киiъ

Комiсiя у складi:
Голови KoMicii:

Попiченка о.Е. - начальника вiлцiJry нагляду в мдцинобудуванпi та
енергетицi Головного управлiння .Щсржпрацi у
кпiвськiй областi

Членiв KoMicii:

Пустовойтовоi М.Г. - начальника вiддйу нагляду у будiвництвi
управлlнкя нагляду в промисловостi i на об'екгах
пiдвищеноi небезпеки Головного управлiнttя
,Щержпрацi у КиiЪськiй областi

Мартиненка В.В. - начальника вiддiлу н гляду на виробництвi i на
об'сктах пiдвищеноi небезпеки управлiння нагляду в
промисловостi i на об'сктж пiдвищеноi небезпеки
Головного управлiння ,Щерlкпрацi у Киiвськiй
областi

Мацiяшка В,д. - засryпника керiвника департаменry з охорони працi
Федерацii профспiлок УкраiЪи, (за згодою)



створена IJа пiдставi Еаказу ГоловЕого }правлiшrя Держпрацi у КиiЪськiй областi вiд
l5.0З.202l р.,ф l109. р, N9, перевiрила знання паст}rпних законодавчих та Еормативпо-
IIравових aKTiB з охорони IIрадi:

законодавчi акти з охорони працi. гiгiгни праlJl. наданвя домедиLtноj допомоги
потерпrллм, електробозпеки, пожежцоi безпеки (Загшrьпий курс з ОП); Прадила безпеки пiд час
ловодхення з вибцовими матерiалами промислового призllачеяня (НПАОП 0,00-1.66-1З);
Правила безпеки сиСтем газопостачання (нI]Аоп 0,00-1.76_15); Правила з охорони лрацi пiд
час експrryатацii великовilнтDкIlих автомобiлiв та iнших технологiчних транспортrrих засобiв
пiд час розробки рудЕих i Еерудних коп&lпЕ вйкритим способом (нпдdп 0.00:1.72_14);
Правила охорони прачi в деревообробнiй промисловостi (НПАОП 20.0-1.02-05); Правила
охорони працr пrд час виконанЕя робiт яа висотi (НПАОП 0.00-1,15-07); Правила охорояЕ
лрацi пЦ час експлуатадiI вдrтажопiдiйммьвих KpaHiB, пiдiймаJIьних пристроiв i вiдповiдного
обладнапня (НПАОП 0,00-1,80-18); Правила охорони праlti пiд час ексrЬаталiТ обладrапня,
що працюе цiд тиском (нпАоп 0,00-1.81-18) у наст}пних працiвникiвi

Прiзвпще, iм'я
та по бдтьковi

Юрiй
Сергiйович

2 Артемьонок
Лiлiя
Володимирiвва

АТ,МАЛИНСЬКИЙ
КДМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ

зАвод,

ТоmриФво з обмсжеяою
вtдповцмьнiстю

,ФАкро_тл,

АТ,МАЛИНСЬКИЙ
КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ

зАвод,

Товариство ] обмеженою
вцповiдалыilстю

"Юнiаш"

знае
Знае
Знас

Знае

зна€
Знас
Зна€

знае
зна€
Знае

нпАоп 0.00-1.?2_14
нпАоп 0.00-1,80-18
нпАоп 0,00-1,81-18

нпАоп 20,0-1.02-05

Бiлобров

Сергiй
Анатолiйович

Дмитренко
Володимир
Iванович

нtlАоп 0 00-] 72- I4
нпАоп 0.00-1 80-1E
нпАоп 0 00-1.81_ 18

нлАоп 0 00-1.72-14
нtиоп 0.00_1.80-1E
нпАоп 0,00-1 8I-1E



Io

Iгнатенко
Володимир
миколайович

Юрiй
Володимирович

Мороз
Володимир
васlцьович

олег
Iванович

HiKiT€HKo
Олег
михайлович

Iгор
миколайович

АТ ,МЫIИНСЬКИЙ
КАМВНЕДРОБИЛЬНИЙ

зАвод"

ТовариФоо з обмежевою
оцповйщьнiФю

ТомриФво з обм*евою
вцповцшьяlФю

"Ювiграя'

АТ ,МАJIИНСЬКИЙ
КАМЕНЕДРОБLtЛЬНИЙ

зАвод"

зна€
зна€
Знас

знае
Знае

знае
зна€
зна.

знае
Знас
Зна€

знае
знае
Знае

Тов "цРз "Вiдвовлеяня" не зна€

АТ "МЛЛИНСЬКИЙ
КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ

зАвод,

нпАоп 0.00_1.72-14
нпАоп 0.00_1.80_1E

нпАOп 0,00-1,E1-18

нI]Аоп 0,00-1.76-15

нпАоп 0 00-1,80-18
нпАоп 0,00-1.8] _] 8

нпАоп 0.00_1.72-14
нпАоп 0.00-1.t0- t8
нпАоп 0.00-1,81_18

нпАоп 0.00-1.72_ 14
нпАоп 0.00-1,80- 18
нпАоп 0.00-1,81-18

нпАоп 0.00-1.72_14
нпАоп 0.00- I.tO-t Е

нпАоп 0.00-1.81-18



|2
Володлмир
Анатолiйович

Олексаrщр
миколайович

Богдан
станiславович

Лариса
IBaHiBHa

13

15

|4

lб

АТ,МАJИНСЬКИЙ
КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ

зАвод"

ТовфнФо з обм*еяою
вiдповИшьвlф

"ЮнiФан'

ТоЕряФЕо з обмеженою
вшповi]@ьяiсф

"Юнiгран"

окп "оукк жкг, жор

Ат ,мАjlинський
КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ

зАвод,

Ат 'МАJIинсьК.п)i
КАМЕНЕДРОБИJIЬНИЙ

зАвод,

знае
Знае
Зflа€

знае
знае
зна€

не зна€
не знае

Знае
знае
Знас

знае
знае
знае

знае
знае

нпАоп 0.00-1.72_I4
нпдоп 0,00_1,80-18
шиоп 0,00_1.81-18

нпАоп 0.00-1.72_14
шIАоп 0.00_1.E0-18
нгlАоп 0.00_1.81-1t

нпАоп 0_00-1,t0_18
шIАоп 0,00-1.81-18

Зага,'Iьний к}?с з ОП
нпАоп 0 00-1.15_07
нпАоп 0,00-1.66-1з

нIIАоп 0.00-1,72_14
нпАоп 0.00-1.E0-1E
нпАоп 0.00-1.E1-I8

ш]Аоп 0,00-1.t0_1Е
нпАоп 0.00-1.E1_ I8



шrФруiш лiщФо ТоЕарясгво з обмеl(еною
вйповiдOJьнlспо

,ФАк?Gтл.
Нс знае нIIАоп 20.0-1.02-05

Попiченко о.Е.

Пустовойтовs М,Г.

в.в.

в.А-

Дln !пдачij 28 05 202l


