
дп "головниЙ нлвчА,lьно-мЕтодичниR цЕнтр дЕржпрлцl"
ип "гнмц")

протокол лlь 287-2l

засiданЕя KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

l1.06.202l р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

Дiдуха А.М.

м. Киiв

- начальника вiддiлу нагляду в АПК, СКС та зв'язку

управлiння нагляду в промисловостi i на об'скгах
пiдвищеноi небезпеки Головноlо 1правлiння
Держпрацi у КиIвськiй областi

Членiв KoMicii:

Мартиненка В.В. - начальника вiддiлу наtляду на виробничтвi iHa
об'скгах лiдвищеноi небезпеки управлiння нагляду в

промисловостi i на об'скгах пiдвищеноТ небезпеки
Головного управлiвня ,Щержпрачi у Киiвськiй
областi

Кова.rьчука А.В. - головного державного lнспектора вlд.дlлу нагляду у
булiвничгвi управлiння наlляду в промисловостi iHa
об'€кгах пiдвишеноi небезпеки Головного

управлiння .Щержпрацi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника департамсtrry з охорони працl
ФедерацiI профспiлок Украiни, (за згодою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiння Держпрацi у Киiвськiй областi вiд

l5.0j.202l р. N' l l09. р. Nч . перевiрила знilння наступних законодавчих та tlормагивно-

правових aKTiB з охорони llрацI:

вимоги до роботодавцiв стосовно ]абе,tпечення безпечного виконання pobrt у

потенцiйно вибцонебезпечних середовищах (НПАОП 0,00-7 12-13)l Законолавчi акти з

о*ороr, прачi. .i.iсни прачi. надання домедичноi допомоги потерпiлим, електробезпеки,

пожежноiьезпеки (загальний курс з Оп); Iнструкцiя з органiзацtj безrtечного ведення вогневих

робiт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебсзпечних об'сктах (НПАОП 0 00-5, l2-0l ):

hpu"rnu б"aп"*" np, виробництвi та споживаннi пролуктiв роздiленняловiтря (НпАоп 0,00-

1.Ъ5-88.1; Правила безпеки систем г.!зопостачавня (НПАОП 0 00- 1 ,76- l5); Правила безпечноI

експлуатачii електроустаковок спожпвачiв (НПАОП 40,1- 1 21-98); Правила охорони прачi в

мета-{ургiйнiй промисловостi (НПАОП 27 0-1.01-08); Правила охорони працI на

uuro"bbinono"y ,рч"спортi (НПАОП 0,01-1 62-12); Правила охорони праui пiд час вантажно-

розваптажув.rльних робiт (НПАОП 0.00-1 75-15)l Правпла охоронй працl пrд час виконання

робiт на висотi (НПАОП 0 00- l l 5-07); Правила охорони праIll пlд час експлуатацll

вантажопiдiйма,rьних KpaяiB, пiдiЙмальних прпэтроiв i вiдповiдного обладнання (НПАОП 0,00-

1 ,80- 18); Правпла охорони праui пiд час експлуатацii навантажувачiв (НПАОП 0 00,1 83- l 8);

Прч""пп o*oponIr працi пiд час експлуатаuii облацнання, шо працю€ пiд тиском ([IПАОП 0,00-

] 8l - 1 8)l Правила охорони праui пiд час ремонту устаткування на пlдприсмствах чорноl

метапуртit iнпАоп z1 t-t оь-ов1; правила охорони прачi lri]t час розробки родовиlц корисних

*опrЙ 
"iд*рпru" "пособом 

(НПАОП 0 00- 1.24- l0); Правила охорони праui та безпечноi

експлуатачii технологiчних трубопроводiв, (НПАОtl 0,00- 1 7З - 14); Типова iHcтp} к ll iя з

органiзацii безпечного ведення газонебезпечних робiт (НПАОП 0,00-5,1 1-85) у паступltих

працiвникiв:

Примiтка
(Правпла)ПйприсмствоПDiзвпще, iм'я

та по батъковi

Володимир

Пуб.]iqнс акцiонерне

"ЛрсеiорМiгmj Кривий

Акцiоllернс rовариство

Hl lАоп 27,1_ 1 ,06_08знас

знас

Олександрович

Блп]нюк
Ваперiй
Вiкторович

нпАоп 40 1_1 21-98

знас нIlАоп 0,00-1 E0_18



глалка
Ва,,rентина
миколаiвна

Дегrяр
Микола

ич

наталя
Сергiiвна

Володимир
Фсдорович

жзбиясьЕ
ганна
lBaHiBHa

Комунdьне пИприсмФво
Полmrcько] облФноi

ради "Учбою- -курсовий
комбiнат житлово-

ВiдоФемлений пiдроздiл

"Луб€нський
.ерсптобудiOний ]двод"

ПУБЛIЧНОГО
ЛКЦ|ОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "МОТОР
сlч,

Акцiонерне товариФю

тов "нАвчмьно-
КУРСОВИЙ UEHTP

"монол!т"

Публiчне акцiонерне

"АрселорМiтал КривиП

Вiдокрсмлений пИро!дiл

верФвтобу!iвяий завод"
пуБлlчного

ДКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА ,МОТОР

сlч,

Знас
зна€

знае
зна€

знас

Знае
зна€
зна€

Зна€

зна€

нпАOп 0,00-1.76_15

нпАоп 0.00_t,81_18

нпАоп 0 00-5.I2-0]
нпАоп 0.00-7 l2-1з

нпАоп 0,00-1,E0-1Е

нпАоп 0,00-1,24-10
нпАоп 0,00-1.80-18
нпАоп 000_I 81-18

нпАоп 27 1_1 06-0Е

нпАоп 0 00- l Е1-1t



l0 Кrчур
святослав
Юрiйович

l1 l&пменко
ольга
василiвна

12

lз

Ковsленко /
Олександр v

Володимирович

KyrbMiH
Володимир
миколайович

т##"- ii
Володимирiвна]

l4

15

в@яrк riшyrT.xHicHФO

гмошяй ir*X.p r п!,ll1mш

ToB,lHTEPABlA,

товлриство з
ОБМЕ)КЕНОЮ

вlдIlовlдмьнlстю
"люко.плюс,

ВИокремiеяяй лiдро.}лaл

всрФатобудiвний завод"

пуБлlчного
дкtlIонЕрного

ТОВАРИСТВА "МОТОР
сlч"

тов,нАвчАльно_
КУРСОВИЙ ЦЕНТР

"монол]т,

тов,нАвчмыlо_
КУРСОВИЙ ЦЕНТР,монолlт"

тов "нАвчАJlьно_
КУРСОВИЙ UЕНТР

"монолlт"

Знас
зна€
знас
зна€

зна€
зна€
зна€
знае

3на€

Знае
знас

зна€
Знас

знас
знас
Знас

нпАоп 0,00-L62_12
нпАоп 0.00.1 ,?5- l5
нпдоп 0,00- 1.81- 18

нпАоп 0,00_1.8]_l8

нпАоп 0 00-1.65-Et
нпАоп 0.00-1 80-18
нпАоп 0.00_LE1-1E
нпАоп 27.0-L0I-0E

Зага,lьний курс з ОП

нпАоп 0.00-1.76.15
нпАоп 0 00_ t.81-18

нпАоп 0.00-I.80- 18

}{пАоп 0,00- 1 ,Е 1_18

нпАоп 0.00-1,E0_1E
нпАоп 0 00- 1,81- IE
нпАоп 27,0-1.01-08



lб Mix€ca
Iгор
михайлович

олiйпик
Вячеслав
Iгорович

|,|

Прпмак
В'ячеслав

20

21

ванович

солiгý
Володимир

ео tдович

/)

Пфлiчне акцiонеряе

"АрселорМiтrал Кривий
Рiг"

Акцiонерве товариФво
"Турбоатом"

Публiчяе aKuioHepHe

"Арс€лорМiтгм Кривиfi

Вiдокрсмпений пlдроздi]'
"Лубенський

в€р{тfiобудiвний завод"
пуБлlчного

АКЦ]ОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА ,МОТОР

сlч,

ToB,lHTEPABlA'

Публ iчяе аfiцiонсрне

"АрселорМiтгм Кривий

зна€

знас

знае

зна€

знае
знае
3ндс
Знас

знае

нпАоп 27.1-],06_08

нпАоп 0,00-1.80-18

нпАоп 0 00-1,7з_l4

нпАоп 0,00-1 81-18

нпАоп 0.00-1 ,l5-07
нпАоп 0,00-1.62-I2
нпАоп 0.00-L75-15
нпАоп 0.00-1,E1-18

нпАоп 0.00-1,7]_l4



24

2з

/,22 lСкорик
олексiй
васильович

Старiченко

Дмито
вячеславович

Терт шник
олена
Олександрiвна

Сергiй
миколайович

21 Царинник
станiслав

25

про!дяй,нж.нер l оIоронх

нл.много о6.луrоаушння п

26

вич

Валерiйович

Тоmрисrво з обмехеною
вi!ловilмьнigгю

"Навча.льно-курсовий

Вiпокрсмлений пiпрозпiл

sерФатобщiвлий завод"
ПУБЛIЧНОГО

АкцIоllЕрного
тов^рис l вА'мотор

сlч"

Комуншъве пiдпри.мФво
полтавськоi обласяоi

ради "Учбово_ -Iурсовий
хомбiнат житлово-

Вiдокремлевий пi]роrдi.,l

верстатобудiвний raвo,l'
пуБлIчноt о

AKllloHEPHolo
lовАрис'гвл "мо l ор

сlч"

llублiчне акц!онерllе

"АрселорМiпý,l Кривяй

ToB,lHTEPABIA"

Знас
знас
зна€

знас

зна€

зна€

Зна€

знас
зна€
Зна€
знас
знас

нпАоп 0,00-L24_]0
нпАоп 0.00-1 65-88
нпАоп 0.00- 1,E0_IE

нпАоп 0 00_1.81-18

нпАоп 0.00_5 l1-85

нпАоп 0,00-1 8I_I8

нпАоп 0 00_ 1 7з-l4

нпАоп 0.00_I l5-07
нпАоп 0 00_ 1,62- l2
нпАоп000-1,75_15
нIlАоп 0 00- l 8l -l8
нпАоп 0,00,l t3_18



/
Ф!rсн.Фьпйпрr.r.D

Публiчне акцiон€рне

'АрселорМiтгал Кривий
Рiг"

пiдпр .мець Шинкарнко
ОлендСергi]она

Вiдокр€млениd п,дро]дiл

ЕрФшобудвний ]Фод"
ПУЫIIЧНОГО

АкцlонЕрного
ТОВАРИСТВА ,МОТОР

нпАоп 27.1-1.06_08

Збга,,lьний курс з ОП

не здавав

знас29

з0

Шпвкарепко
олена
Сергiiвна

Щербдк
Надiя

Знае
знде

нпАоп 0,00-1.76-I5
нпАоп 0,00-1.81-18

сlч"

голова koMicii

Членя KoMicii:

А.м.

артиненко В.В.

ьчук А.В,

в,А.

fuв ошачi: l l 06 202 l


