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ПРотокоЛ Ns 300-2t

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з пrrтань охорони прачi

l8.06.202l р.

Комiсiя у склалi:

Голови KoMicii:

Дiдуха А.М.

Членiв KoMicii:

Смолянпя В.е.

м. КиТв

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

управлiння наглялу в промисловосгi i на об'скгах

пiдвищеноI небезпеки Головного упрамiння
,Щержпрацi у Киiвськiй обласri

- заступника начaцьника вшдlлу нагляду на

виробничтвi i на об'скгах пiдвищенноi небезпеки

управлiння нагляду в промисловостi i на об'скгах

пiдвищенноi небезпеки Головного управлiння
[ерлспрацi у КиiЪськiй бласгi

Ковальчука А.В. - головного державного iнспекгора вiлдiлу наглялу у' 
будiвництвi упра&riкня нагляду в промисловостi iHa
об'скгах пiдвищеноi небезпеки Головного

управлiнrrя .Ц,ержпрачi у КиТвськiй областi

мацiяшка В.А. - засryпника керiвника департаменту з охорони працl

Фелерачii профспiлок УкраiЪи, (за зголою)



створена на пiдставi rrаказу Головного управлiння Держпрацi у Киiвськiй областi вiд14.06,202l

р. Ne 2482, р, N9 . перевiрила знаяня пасryппих законодавчих та нормативно-правових aKTIB з
охорони працi:

Законодавчi акти з охороЕи пpillli, гiгi€ни працi. налання домедично'l допомоIи
потерпiлим, електробезпеки, пожехноi безпеки (Загальний курс з ОП); Правила безпеки систем
газопостачанЕя (НПАОП 0.00- 1.76- 15); Правила охорони працi на автомобiльному транспортi
(НПАОП 0.00-1.62-12); Правила охорони прачi пiл час вантажно-ро]вантажувальвих робiт
(НПАОП 0.00-1.75- 15); Правила охоропи працi пiд час виконання робiт на висотi (НПАОП
0.00- l. l5-07); Правила охорони прачi пiл час експлуатацii вантажопiдiймальни х кран iB,

пiдiйма.rьних присцlоiЪ i вiдповiдного обладнання (НПАОП 0.00-1.80- 18); Правила охорони
прачi пiд час експлуатацiТ навантажувачiв (НПАОП 0,00-1,8З- l8); Правила охорони прачi пiа
час експлуатацii обладнмня, що працю€ пiд тиском (НПАОП 0.00- 1 81- 1 8); Правила охорони
прачi пiа час експлуатацiТ хвостових i шламових гослодарс l в l lрничорудних i нерlлних
пiдприсмств (НПАОП 0.00-1.74-15); Система стандартiв безпеки працi, Охорона працi i

ислова безпека дiвництвi (ДБН) (НПАОП 45.2-7,02- l 2 у наступних працlвникlвi

N,
з/п

Прiзвпще, iм'я
та по батьковi Посада Пiдприсмство

Зцас,
пе зндс

Прпмiтка
(Правилл)

1
.' з 4 s 6

l Бревусенко
олексiй

Украiяський науково-
дослlдний iнстиryт

спепIdьноiтехн|ки та
судових експ€ртиз СБУ

Не здавав нпАоп 0 00_1.62_12

ВячJневськхп
Володимир
П€тович

волков
Вiшiй

Денисенко

тов "lHTEPABlA" зна€
зна€
зна€
Зна€
знаa

нпАоп
нпАоп
нпАоп
нпАоп
нпАоп

0 00-1 l5-07
0.00_1 62- l2
0 00_L75_15
0.00-1 Е I-] 8
0.00- 1 8з- I8

Украiнський наухово-
дослiдяий iнстит}т

спепiшьноI технlки та
судових ехсперти] СБУ

зна€ нпАоп 45-2-7 02_12

ФIлlя "Iгзк, Ат,огхк, зн
зн

а€ нпАоп 0,00_1 76- 15

нпАоп 0 00- 1,80-18



10

1l

€рошкiн

Ъfiчук
Тамдра

Петрiвм

lвл€в
Володимир
Володимирвич

lrндть€о
свr€н
Ол€кса}цровrч

Кузьменко
свrЕн
василювич

Музхкr
Вадиil
Гриmрович

юфш оDю rФподroсм

н.rлrду .щу доглrФщ

l , з 4 5 6

5 Дорош
свr€нiя
Вiкгорiвна

ф]rчна фоба _ п,дпрr.lсчl Фiзична особа Дорош
€вгенiя Bil'тopiBHa

Зна€ Заrмьний курс з ОП

ДГl "Укрхiмтрансамiак"

АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

"покровськиЙ
гIрничо-

ЗБАГАЧУВАJlЬНИЙ
комБlнАт"

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

,покровськиЙ
гlрничо-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
комБIнАт"

тов,IнтЕрАвIд"

АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

"покровськиЙ
гIрничо-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
комБlнАт,

привАтнЕ
пl]lприемство "од

clTl,

знае

Знас

знаa

знае
знае
зна€
знас

знас

зна€

нпАоп 0,00_1,74_15

Загмьний курс з ОП

нпАоп 0.00- 1 74-15

нпАоп 0,00_1.15-07
нпдоп 0 00_1.62- 12

нпАоп 0,00_1 75-I5
нпАоп 0 00_I 81_18

нпАоп 0,00_1.74-15

Загмьний курс з ОГl



1 2 з 4 5 6

|2 Музпка
HiHa
BirтopiBHa

к.рБнirлабор:rcр'нкв
Етд

привАтнЕ
пIдприемство "од

сtтг,

зна€ Загальний курс з ОП

lз

l4

пдIомi

Вiкюрович

Соргiй

Шкурsт
Вirтýр

нrчмьняr пцrсцйу Ло п Дв ToB,IHTEPABlA" нtIАоп 0,00-1,l5-07

нпАоп 0,00_1,74-15

Залальний курс з ОП

ьчук А.В.

Малiяшко В,А.

Дm вkдачi l8 06 202l

зва€

АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

"покровський
гIрничо-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
комБIнАт,

3нас

l5 привАтнЕ
пIдлриемство ,од

clTl"

знас

голова koMicii

Члени KoMicii:


