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протокол лt 230-2t

засiдання KoMicii з перевiркп 1нань
з питань охоронп працi

2|.05.202| р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

м. КиТв

МаРТИненка В.В. - начальника вiддiлу н гля.ry на виробництвi i на
об'екгах пiдвищенноi небезпеки управлiння нагляду
в промисловостi i ва об'скгах пiдвищенноТ небезпеки
Головного упраыtiння /[ержпрачi v КиТвськiй

областi

Членiв KoMicii:

Пустовойтовоi М.Г. - начальник вiллirry наглялу у булiвничтвi управлiння
нагля.ry в промисловостi i на об'€кtах пiдвищеноi
небезпеки Головного управлiння !ержпрачi у
китвськiй областi

Камiнського О.В. - головного лержавного iнспекгора вiдцLl1 наtляд1 ra
об'.кгами котлонагляду та пiдйомними сIlорудами
управлlння нагляду в промисловосIi i па обk.кlах
пiдвищеноi небезпеки Головного чправriння
Держпрацi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника !епартаменry з охорони працi
ФсдерацiТ профспiлок УкраТни (за згодою)



створена на пiдставi наказу Головного уlIравлiння Держпрацi 1 Ки'rвськiй об,,iастi Bi,,l
15,0З,2021 р Nэ l I09 р No, перевiрила знання llасlуIlних-]аконо,.(авчих Ia нормаlивllо
правових aKTiB з охорони працi:

вимоги безпеки та захпсту здоров'я пiд час використання виробничоlt обlадна}lня
прачiвниками (НПдОП 0,00-7,l4-17); Законодавчi акти з охорони працi. гiгiсни працi. надання
домедичноi допомоги потерпiлим, електробезпеки, ложежноi безлеки (Загальний курс з ОЛ);
Правила безпеки д,rя спиртового та лiкеро-l.орiлчаного виробництва (НПАОП 1 5,9- 1 l1-97);
Правила безпеки систем гilзопостачання (нtIАоп 0,00- 1,76-15); Правила охорони npaLti дпя
працiвникiв лiсовогО господарства та лiсОвоi промисловостi (LII1Аоп 02,0_1,04-05): Правиllа
охорони працi на автомобiльному траtlспортi (НПАОП 0,00-1 62-12); Правиlrа охорони llрацi
пrд час вантажно-розвантажуваJIьних робiт (tIПАоП 0 00-1 75-15)i lIравила охорони npaui пiд
час викоцанпя робiт на висотi (НПДОП 0.00_1 15-07); Правила охорони працi пiд час
експлуатацii вантажопiдiЙмальних KpaHiB. лiдiймаJlьних прис] po'iв i вiдltовiдного обjlаднання
(нпАоп 0,00_ 1,80-18); Правила охорони лрацi lUд час експJlуатацiI lIаванlаr(увачiв (IlIIДОIl
0,00- l ,83- 18); Правила охорони працi пiд час ексллуатацii обладнання. що l lрацк)( l l1,1l l иском
(нпАоп 0.00-1.81-18); Правила охорони праui пiд час зварк,вання \acT.LliB (1llIA()II ]8 5]-
l,З 1-13); Правила охорони працi пiд час робо ги з lHcTpyMeH гом та прис l роями (IIпАоI I 0 00_
1,71-13); Система стандартiв бвпеки працi Охорона прачi iпромис,rовабезlrека)б}дiвницlвi
(ДБН') {НПАОП 45 2-7.02-12l у насl)лни\ працiвникiвi

Прiзвище, iм'я
та по батьковi

Знас,
Ile ]на€

Прпмiтка
(Правила)

Роман
Ярославович

ФIЗИЧНА ОСОБЛ _

п]дприсмнllь
(1,ргк,нко BAJlljll l ин

к)рlи(л]ич

вIктор()l}ич

Загмьний курс з ОП
нпАоп 0 00_ 1 6]_ l2
нпАоll000,17l lj
llllлоп 0 00-] 76 l5
нпАоIl0 00-1 8l l8
нпАоIl 45 ]-7 02_1]

За, аjlыlий N\ рс } OI I

Hl lAol] 02,0,1,0,1_05

Залальпий курс з oll
нIlАоп 0 00-1 71_ 1з
нпАоlI000_175_15
Hl IAoI1 0.00_1,76-I5
нпАоп 0,00 l 80-18
}IплоIl 0 00_ 81 l8

знаf
знас

знас
Знас
зна.
Зпас
Знас
Знаг

зl,а€

Знас
]нас
Знас
Зllаt

2 lвзяов
lBaH
Вiкгорович

Вiтмiй
Вiкгорович

товАрисlво з
оБмLхl]нок)

вlд IовIддльнIс l к),л в свр()Бул"



4 Марsщук
Микола
миколайович

l0влриство ]
оБМЕжI]Нок)

вlлгlов]ддJ]ьнlстю
Ф]рмА "KoPI Акоз,

товАри(]тво ]
оБмЕхЁноlо

вlлll(]вlдАльнlс l lL)
ФIрмА,кортАкоз"

Лержавнс пiдпри{мство
"Зiрнеl,ський спиртовий

1,()вАрис]во ]
0БмtjжIjноl0

вlдловlлдлыllс гк)
,^ в сI]р()Бул,

т()вАриство з
ОБМЕЖЕНОЮ

вlдllовIлдльнlс llo
,тЕсЕЙ вЕ(,ljlлЙн

груll"

Лсржазне lliJllри(чсIво
"Зiрнсяський слирiовий

Заrа:lьний курс l ОП
нпАоп 0,00_1.15-07
нпАоIl0 00-I 71-1]
нпАоп 0 00-1 76_15

нпАоп 0 00- l 81_18
нпАоп 45,2_7 02- I2

Знас
знаa
Знас
Знас
знас
знас

знае
Знае
Знас
знас
знаt
з|l а.

Зна€
знас
Знас
Знас
Знас
зна€

Знае
Знае
Знае
зна(
знае

Знае
Знас
Знас
Знае
Знас
Знас

м€двйь
олег
Юрiйович

поход]Ьо
Олександр
миколайович

Середюк

олена
Пегрiвна

Сiдлярчук
BiKTop
миколайович

Сударiков
Вiталiй
Володямирович

Залальвий курс з ()П
нпАоп 0 00-1 l5 07
нпАоп 0,00_1 71-1]
нtlАоп 0 00-1 76_ 15

нпАоlI000-IЕ1_18
нIiлоll1j ]-7 0]-l]

Залмьний курс з OI)
нпАоп 0 00-1 62_12
нпАоп 0 00_1 7l- lз
нпАоп 0,00_ 1 75- l5
нпАоп 0 00_1 80_ 18

нпАоп 0.00_ 1 ,Ез- I8

Заl аJlьний курс l ()Il
нпАоIl0 00-1 71_ 1]

нIlлоп 0 00-1 75_15

lIIlлоIl 0 00,1 76_15
нпАоIl 0 00-1 80_ 1t
HIlAOIl0 00_1 81-1R

Загыrьний курс з ОП
нпАоп 0.00- l 62_12
нпАоп 0_00_ 1 ,7I_ Iз
нtlАоп 0 00_1 76-15
нпАоп 0,00-I EI-1E
нпАоп 45 2-7 02- l2

Знас HlIAOIl l5 9_1 l 1_97



ll

l0 |Тsрдсюк
Олександр
Володимирович

голова koMicii

tlлени KoMicii:

Дерr(авне пijlлрисмство
"]iрненський спиртоьий

Держшне лiхприсмство
"Зiрвснський слирrовий

ФIЗИЧНА ОСОБА .

lllдприсмЕць
ФЕрljнчук вАлЕрlЙ

пЕтрович

ТОВАРИСГВО З
оБмЕжLн()к)

вlдповlдА-riьнIстю
,укрл]нськL]
lK)IKrK)l]Ii

вир()ыIиlllв()"

нпАоп ]5,9_ 1 l I-97

нпАоп 15 9_1 l 1-97

Загмьний курс з ОП
нпАоlI0 00-1 l5-07
нпАоп 0 00_I 7l lз
нпАоп 0.00-7 I4- l7
нпАоп 2t 52-1 з1-1]
нпАоIl 45 2-7,02_12

Загfulьний курс з ()П
нllАоп 0.00_1,62-12
1-1пАоп 0 00_1 7l- lj
l lllA()ll 0 00_1 76_15
l llIAO|] 0 00_1 81_18
нплоl] 45 ],7 0]_l2

Знае

ЗнасТпхончук
ольга
Павлiвяа

l2 Ферснчук
Валерiй
Пgгрович

Знас
Знас
знас
знас
Зна€
зна.

Знае
Знас
Зна(
знас
знас
знас

lз хомлк
IJop
Иосифович
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