
дп "гоJовниЙ нлвчА,,Iьно_мЕтодичниЙ цЕнтр дЕржпрАцI"
цп "гнмц")

протокол.}lь 312-21

засiдання Koмicii з перевiркп знань
з питань охоронц працi

22,06.2021 р, м. Киiв

-- Комiсiя у складi:
Голови KoMicii:

Чорного В.В. - заступника начaцьника вiлпiлу нагляду,в
машиноЬудуванrtl та енергетицl управлlння нагляду
в промисловостi i на об'сктах пiдвищеноi небезпеки
Головного управлiння .Щержпрацi у Киiвськiй
областi

Членiв KoMicii:

Смолянця В,е. - засryпника начальника вiддiлу нагляду на
виробництвi i на об'сктж пiдвищеноi небезпеки

управлiння нагляду в промисловостi i на об'сктах
пiдвищеноi небезлеки Головного управлiння
!ержпрацi у КиТвськiй областi

Камiнського О.В. - головного державного iнспектора вiддiлу нагляду за
об'сктами котлонагляду, пiдйомними спорудirми та
на транспортi управлiння наглялу в промисловостi i

на об'ектах пiдвищеноТ небезпеки Головного
управлtння .Щержпрацi у КиiЪськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника Департаменту з охорони прачi
Федерацiт профспiлок Укратни (за згодою)



створсна на dдставi паказу Головного управлilrЕя ДержпраI]i у КиiЪськiй областi вiдl4.06,202l
р. N, 2482, р Ne . перевiрила звання наступЕих закоЕодавчих та нормативно-правових актш з
охорони працl:

Вимоги безпеки та захисту здоров'я пiд час використання виробничого обладналня
црацiвникамII (нПдоП 0.00-7.14-17); Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працiвникiв
пiд час роботи з екрirнними пристоями (НПАОП 0.00-7 ] 5-18); Вимоги до роботодавцiв
стосовпо забезпечецня безпечпого впкопаЕпя робiт у потеIrцiйно вибlхонебезпечних
середовищах (НПАОП 0.00-7.12-1З); Вимоги до роботодавцiв щодо захисry працiвникiв вiд
шкiдJtивого впливу ХiмiчЕих речовив (НГIАОП 0.00-8.1l -l2); ЗакоЕодавчi акти з охорони працi,
гiгi€Еи працi, наданЕя домедичЕо'i доломоги потерпiлим, електобезпеки, пожежпоI безпеки
(загмьний к}тс з Оп); IЕструкцiя з органiзацii безпечвого веденпя вогневrх робiт fiа
виб}хопоr(ежоЕебезпечних та виб}.(онебезпе.яих об'сктах (нпАоп 0,00-5.12_01); MiEiMалbHi
вимоги безпеки i охорони здоров!я при використапнi [рацiвItиками засобiв iндивiдуальноrо
захисту на робочому мiсцi (НIlАОП 0.00-7,l7-18); MiHiMMbHi вимоги з охорони працi на
тимчасових або мобiльпих будiвельпих майданчиках (нПАоП 45 2-7,03-17); Правил охорояи
працi пiд час пмльfiих робiт (НПАОП 28 52-1 З2-14); Правила безпеки при пересуваннi та
лробленнi детмей з пластичних мас (НПАОП 25.0- l,06-1З); IIравцла безпеки систем
газопостачаЕня (НПДОП 0.00-I.76-15); Правила будови i безпечЕоI ексллуатацii лiфтiв
(НПАОП 0.00-1-02-08); Правила з безпечноi експлуатацii систем вентиляцii у хiмiчних
виробЕицтвах (НПАОП 0.00-1,27-09); Правила охоронп працi пiд час викоЕаЕня робiт на висотi
(нпдоп 0,00_1.15_07); Правила охороЕи працi пiд час експlryатацii вантажопiдiйммьяих
крапiв, пiдiймальнИх пристроiв i вiдпоВiдного обладнання (нпАоп 0.00-1.80-18); Правила
охорони працi пiд час експлуатацii магiстра,rьних трубопроводiв для транспортування рiдкого
aMiaKy (амiакопровОдiв) (НПАОП 24,0-1,19-05); Правпла охоропи працi пiд час ексхлуатацii
навантаr(увачiв (НПДОП 0,00-1,8З-18); Правила охорони працi пiд час ексллуатацiI
обладндlЕя, цо працюе пiд тиском (НIIАОП 0.00-1.81-18); Правила охорони працi пiд час
зварюванвя MeTaJ.IiB (нпАоп 28.52-1,з l -1З); Правила охоропи працi пiд час роботи з
шrcTp},IreEToM та лристроями (НПАОП 0.00-1,71-1З); Правила охорони працi пiд час
фарбlъмьних робiт. (нпАоп 28,0_1.з2-13); Правила технiки безпеки при експлуатацi'i систем
водопостачацня та водовiдведешlя населених мiсць, (НПДОП 4l,0- l,01-79); Сдстема стандартiв
безпеки працi. Охорона працi i промислова безпека у будiвництвi (ДБН) (НПАоп 45.2-,I.o2-
2 lникlв:
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Бдбець
лиiя
Володимrрiвна

Бичков
Д"огро

Iгор
Юрiйович

Борtепков
олег
Юрiйович

Брюхов€цькхf,

яшOыхk Ф}rби оюеош

1 2 4 5 6

з дкiмов
олег

тов ,нвп ,трАнс
лок,

Знас Зага,,lьний к}тс з ОП
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Знsе
зна.

зна€
знае
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Загмьний к)Фс з ОП

нпАоп 0 00-Е l1_12
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Дрлкияiнська
Iрина

lBaHiBHa

Ддiн
Сергiй
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Не здавав
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нпАоп 0.00_1,76_15
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"xapxiBcbKa спецiальна
школа М2" xapKiBcbKoi

обласяоiради

Приднiлровське

упрOвлннrt

амiакопроводуДП
"yxpxiMц)aHcaMiaK"

ТОВ "Харf,iвський
ваговобудiвний завод"

ПрАТ "ХАЗ"

Представництво
"тахал консалтинг

Iнжинiрс Лтд"

Не здавав

знае

Знас
знае
зна€
зна.

Зна€

Зна€

Знас
Знас
Знае

нпАоп 0,00-1.8з-18

Загмьний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

нIlАоп 41.0_1,01_79

нпАоп 0.00_7 ]2-1з
нIиоп 0 00-7,14-1?
нпАоп 28,0-1.з2-1з
нпАоп 41.0- 1.0I-79

нпАоп 0.00-1.15_07
нпАоп 0.00_],80-18
нпАоп 0,00-1.81-18
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Зна€

зна€

3нае

Зна.
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Лg!€
олена

Литвян
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вагонобудiвяиfi завод"

xapкiвcbKa ФLлi, ПрАТ
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45 Мiлосердов

Дм&то
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ПрАТ "ЕЛАКС''
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Знас
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58 Знае впАоп 0.00-1,t0-18

l 2 з 1 5 6
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тов,ЕкоБудпдрк" зна. Загмьний к}рс з ОП

ФО_П Крта Василь

Приляiлровське

амiакопроводу ДП
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ВIДIОВIДАJIЬНIСТЮ
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Сергiй

С€ргiпlко
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тов ,ФlлIп MoPPIc
сЕЙлз Енд

д.lстриБ,юшн,

зна.

Знас

зна€
Знае
Зяае

зна€

зна€
знае

Загальннй к}?с з ОЛ

нпАоп 0.00_1.] 5_07

нпАоп 0,00-1.15_07
нпАоп 0.00_1 80- 18
шиоп 0.00_1.81_18

нпАоп 0.00-5.i2_0i

нпАоп 0,00-1,l5-07
нпАоп 0.00-1.71_1з



1 1 3 4 6

66 Ст€цюрs
BiKTop

ПрАТ 'ЕЛАКС' зна€ Загмьний к}рс з ОП

6,| cтPixr /
Юлiя
СергiiЕна

длр.rтЕр r!З 'СiмrпЛ пуб с
пFсrк. l{omrцoФl dD

вiддiл культри,
т}ризму, моliодr m

спорту
нововодола]ькоi

Овчшrнiхова Вirюрiя
свгенiiъна

ВiддЬ хультури,
т}?пзму, молодi та

спорту
Нововодолазькоi

Зага,'Iьний к}тс з ОП

нIIАоп 0.00- 1 .Е3- 1 8

Зегальний курс з ОП

Загмьний к}?с з ОП

нпАоп 0,00-1,8]-18

Зна€

Не здавав68 Ступrк
Юрiй

Imp

СергiП
михаЁповIп

Фомiш
Вмерiй
вiталifiов}тч

Хоруr.еяко l
BiкTopir l

Дмитрiвsа

ТОВ "Харкiвський
вагонобудiвниЛ завод"

ТОВ "Харкiвськпй
вагонобудiвIrий эаЕод"

тов ,нвп ,трАнс
лок"

69 Зяа€

зна€7о

7l

др€ftр КЗ 'СйЕФr !rуб с
ДФ.л.в" НDmдoJкюd-

Не здавав

,I2 знае Загальний ýФс ! ОП



74

,75

,76

17

,78

Черкос
Памо

чуб
свг€н

шепе.ль
вадим
Сергiйович

ШlrтрiIiн
Сергiй

Шосток

Щербпна
Сергiй

длр€к,!р кз 'сцш!вй

rаJдуrа{ молоджrй
пфорff ФiлнG хоIуаlюшлнrй

,79
зна€ Загмьний курс з ОП

l 2 3 4 5 6
7з Червонд

Юлiя

дrр.пор кз ,сiлЕъхrл 
уб .

Вшьхуlаffi' Но.оюдd,аюi
Вцдiл культr?и,

,г)рпзму, молодl m
спорry

Нововодолазьхоi
селицшоi рци

зна€ Залальний к}тс з ОП

Приднiпровське

амiахопроЕоду ДП
"yкpxiмTpaHcaмiaK"

тов
"АВТОПРОМПIДШИП

ник ,

ТОВ "БУДIВЕJIЬНА
KOMIIAHш "лАЙФ.

Буд,

тов .ФIлlп MoPPIc
сЕйлз Енд

дистриБ,юшн"

вiддiл культяи,

спорту

Вiллй культури,
тшизму, молодi та

зяае

не здавав

Не здавав

Не здавав

зна€

нгиоп 45.2_7,0з-l7

нпАоп 0.00-1.8з_] 8

нпАоп 0.00-1,80-1Е

Загальний курс з ОП

Загs,'Iьний чФс з ОП



1
,, з 4 5 6

80 янченко
вiталiй
Вiкторов}rч

фФца ф!6}лiФелфФ Фоп яячеяко Вiталiй
Вiкторвич

Не здавав
Не здавав

нпАоп 0.00-1.15-07

нпАоп 0.00_1.81_tt

81

82

Ярош€нко
лии
IBaHiBHa

др*тпр КЗ "Сйю[вd

rъ.Ф,ш"нфющkоi

Фрфр КЗ'СiЕшi
фшоI rуDт}тп с СшПв'

голова koMicii

Члеви KoMicii:

Вiддй культr?и,
T}?}flмy, молодi та

спорry
Нововодолазькоi

селrщноi радп

Вiддlл культри,
т}?язму, молодi тд

спорry
Нововодолазьхо'i

селиUIноi радп

звае

зна.

Чорний В,В,

смоллrець В.с.

Камiнський о.В.

Мацiяшко В.А.

Зага,'lьний курс з ОП

Загмьний курс з ОПЯроtлсяко
НаталИ 

i
Олексан!рiвна
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