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засИання Koмicii з перевiркп зliань
з IlпTaHb охорони працi

09.07.202l р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

Попiченка о.Е.

tIлeHiB KoMicii:

Смолянця В.е.

м. Киiв

- начальника вiддiлу нагляду в машинобулуваннi та
енергетицi Головного управлiння .Щерл<прачi у
киiвськiй областi

- засryпника начальника вlдllлу нагля,ry на
виробниrцвi i на об'скrах пiдвиценноТ небезпеки
управлiння нагляду в промисловостi i на об'екгах
пiдвищенноi небезпеки Головного управлiння
,Щержпрацi у КиiЪськiй областi

Ковальчука А.В. - головного державного lнспектора вlддlлу Еагляду у
булiвничтвi управлiнrrя нагляду в прочисловостi i на
об'скгах пiдвищенот небезпеки Головного

управлiння Держпрачi у Киiвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника де артаменry з охорони прачi
ФедерачiТ профспiлок Украiни, (за згодою)



створена на пiдставi яаказу Головного управлiння Держпрацi у КиiвськiЙ областi вiд
] 1 .06.202l р, N9 2482, р, N9 , перевiрпла знання насryпвих законодавчих та нормативно-
правових aKTiB з охорони працi:

Вимоги безпеки та захисry здоров'я пiд час використаняя виробничого обладнання

прачiвниками (НПАОП 0,00-7.14-17); Вимоги щодо безпеки та захисry з,лоров'я прачiвникiв
пiд час роботи з екранЕими присrроями (НПАОП 0 00_7.15-18); Вимоги до роботодавцiв
стосовво забсзпсчсвня бсзпсчного виконання робiт у потснчiйно вибухонсбсзпечних
середовищах (нПАоП 0.00-7.12-13); Вимоги до роботодавцiв щодо захисry працiвникiв вiд
шкiдIивого впливу хiмiчних речовин (НПАОП 0.00-8,11-12); Загальнi вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони працi працiвникiв (НПАОП 0.00-7,11-12); Законодавчi
акти } охорони працl, гtrlсни прац|. надання домедичноi допоvоl и поlерпiлим. елекгробезлеки.
пожежноI безпеки (Зага,'Iьний курс з ОП); Iнструкчiя з органiзацii безпечного веденяя вогневих

робiт на вибl,хопожежояебезпечних та вибухонебезпечних об'сктах (НПАОП 0,00-5 l2-0l);
MiHiMarrbпi вимоги безпеки i охорони здоров'я при використаннi працiвниками засобiв
iндивiдумьного захисту на робочому мiсцi (НПАОП 0.00-7.1?-l8); Правила безпеки ва
залiзничному транспортi пiдприсмств системи Мiнчормету СРСР (НПАОП 27,5- l ,13-?9);
Правила безпеки пiд час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин пlдземним
способом (НПАОП 0,00-1,77- l6); Правила безпеки при виробнпцтвi та споживаннi про.луктiв

роздiлення повiтря (НПАОП 0,00-1,65-88); Правила безлеки при ]берiганнi i перевезеннi та
застосуваннi сильнодiючих отруйних речовин (НПАОП 0 00-1.46-70); Правила безпеки систем
газопостачання (НПАОП 0,00-1,76-15); Правила безпечноi ексrrлуатацii електроустановок
споживачiв (НПАОП 40,1-1,21-98); Правила будови i безпечноТ експлуатачii лiфтiв ([lПАОП
0.00-1.02-08); Правила будовп i безпе.rвоI експлуатацii фреонових холодильних установок
(НПАОП 0,00-1.5l -E8), Правила вибору та застосування засобiв iндивiдуа,rьпого захисту
органiв дихання (НПАОП 0.00- l,04-07); Правила з безпечвоi експлуатачii систем вентиляцij }

хiмiчних виробЕицтвах (НПАОП 0,00-1,27-09); Правила з охорони прачi пiд час експлуатацii
великовантажЕих автомобiлiв та iнших технологiчttих транспортних засобiв пiд час розробки
рулних i яерудних копмин вiдкритим способом (НПАОП 0.00-1.72-14); Правила охорони працi
в леревообробнiй промисловостi (НПАОП 20.0-1 02-05); Правила охорони працi для
працiвникiв морських рибних портiв (НПАОП 05,1-1,0]-07); Правила охорони прачi,лля
працiвникiв, зайнятих на роботах зi зберiгання та переробки зерна (НПАОП 15 0-1.01-17);
Правила охорони працi на автомобiльному транспортi (HIIAOII0,00-1,62-12); IIравила охорони
працi на об'€ктах з переробки пластичних мас (НПАОП 25.0- 1,01-12); Правила охорони праui
пiд час вантажно_розвантажуваJIьних робiт (НПАОП 0 00-1,75-15); Правила охорони прачi пiл
час викопання робiт на висотi (НПАОП 0.00- 1.15-07); Правила охорови працi пiд час
дроблення i соргування. зба ачення корисних копа,,lиll i огрулку ванttя рул l а Koltuellr ра l iB

{НПАОП 0.00-1.82-18): Правила охорони працi пiд час експлуатацii ванlажолi_riймаrьних
KpaHiB, пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного обладнання (НПАОП 0 00-1.80-I8); Правила
охорони працi пiд час експлуатацii електроустаткування та електромереж на вiдкритих
гiрнпчих роботах (НПАОП 0,00-1,58-12); Правила охорони працi пiд час експлуатачii
навантажувачiв (НПАОП 0.00-1,8З-l8); Правила охорони працi пiл час експлуатаuii
обладнання, що працюс пiд тиском (НПАоП 0,00- 1,81- 18); Правила охорони лрачi лiл час
експлуаtацii хвосtових i шламових господарсгв гiрничорудних i нер}дних лiлпригмсtв
(НПАОП 0.00-t.74-15); Правила охорони працi пiд час зварювання метмis (НПАОП 28,52_
l ,3 l - 1 3); Правила охорони працi пiд час ковмьсько_пресових робiт (НПАОП 28.0- 1 З3 - 13 );
Правила охорони працi пiд час роботи в хiмiчпих лабораторiях (НПАОП 73, l- l ,1 l- l2); Правила
охорояи працi пiд час роботи з абразивним iHcTpyMeHToM (НПАОП 28,0- 1 ,30- 12); Правила
охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НПАОП 0.00- 1,71- 13); Правила
охорони прачi пiл час розробки родовиц корисних копмин вiлкритим способом (НПАОП 0,00-
1.24- 10); Правила охорони працi пiд час технiчного обслуговуваняя та ремонry машин i

обладнмня сiльськогосподарського виробництва. (НПАОП 01.4l -] ,01-0I); Правила охорони
працi пiд час фарбувальних робiт, (нПАоп 28.0-1.з2- l3); Правила охорони працi та бе]печноi
експлуатацii технологiчних трубопроводiв, (НПДОП 0.00-1.73-14); Правила охорони прац; у
сiльськогосподараькому виробництвi (НПАОП 0l ,0-1.02- l8); Правила технiки безпеки при



безпечItого ведепня Газонсбезпечних робiт (Hl lA0l l U,UU_),l 1-6) ) у нас tуllних

N,
з/п

Прiзвицlе, iм'я
тд по батьковi Посдда ПИпрпсмство

Знас,
не tпac

Примiтка
(Правила)

l з 4 5 6

1 Бачурiя
С€ргiй
Вiкrорович

Ат
"Днiпропецовськгаr"

зна€
зна€

нпАоп 0 00_1.75-15
нпАоп 2Е 0-1,]2-1з

експлуатацii систем водопостачаяпя та водовiдведення васелених мiсшь, (НПАОП 41,0-1,0l-

79); Правило безпеки при зберiганнi, перевезеннi та застосуваннi сильнодiючих отруйних

речовия 1НПаОП 0.00- l ,45-69); Спстема стандартiв безпеки прачi, Охорона прачi i 
,п 

ром ислова

безпека у будiвничтвi (ДБН) (НПАОП а5,2-7,02- l2); Типова iнструкцiя з органllацIi

iдэпд[!лгл еепеяqq г,rонебезпечних ообiт (нпдоп 0.00_5.1 1_85) у наступних працiвникiв:

BiTbKo

Вусата
Лiдiя
Iллiвна

Дапильченко
Сергiй

Каверзiна

Олександрiвна

Акцiонерве товариство
"МарганецькиЛ гiряичо

-rбагачува,rьний
комбiнат"

знае
знас
зна€
знае
зна€

нпАоп 0,00-1 7l- l]
нпАоп 0 00-1 77-1б
нпАоп 0,00-] 81-18
нIIАоп 20.0_ 1,02-05

нпАоп2852-1з1-1з

ДкцIояерне товариство
"Марганецький гiрничо

-збагачувмьний

вiдповiдальнiстю
"Горtlзонт"

нпАоп 0.00-1 80-18

нtlАоп 0,00-1 7l- l]

нпАоп 0 00_ 1.24-10

нпАоп 0 00_I 58-12
нпАоп 0 00-1,77_] 6
нпАоп 0 00-1,82_ 1E

нпАоп 0 00-5 ll.t5
нпАоп 20.0_ I 02-05

нпАоп 27,5-1 lз_79
нпАоп 28,0-1.з3-Iз
нпАоп 28 52-I з1_1]

тов "цтор, зна€

знас

зна€
зна€
знае
Знас
знас

Не здавав
Не ]давав
Не здавав
Не здавав

Не здавав нпАоп 25,0-1.01-12



1 з 4 5 6

1 кдяiн
Серпй
Борисович

Акцiонерне товариство
"Маргаяецький гiрничо

-збагачувальний
комбiнат"

знас
Знас
Знае
знас

нпАоп 0 00.],24- l0
нпАоп 0 00_ 1-77-1б
нпАоп 20.0_ 1 02-05
нпАоп 28 52 lз1_1з

наталiя

Кор*
Олександр

Костур
Федlр
Федорович

вiдповlдальнiстю
"миколАlв

ТЕХЕКСПЕРТ,

Акцiонерне товар ство
"Марганецький гiрничо

-rбагачувмьний

Фiзична особа-
пiдприсмець Косryр

Федiр Федорович

Загальний курс з ОП
нпАоп 0,00_1,02_08

нпАоп 0,00-1,04-07
нпАоп 0 00-1.I5-07
нпАоп 0,00_ 1.27-09
нпАоп 0 00_ L45-69
нпАоп 0 00_ 1 46_70
HIlAoIl 0,00_1 ,51_88
tIпАоп 0,00-1,65_88
HIlAoI l 0 00- l,? 1-1з

нпАоп 0,00_1 73-14

нпАоп 0,00_1.75_15

нпАоtl000_176-15
нпАоtI 0 00_1 ,E0_ 1E

нпАоп 0 00-1 E1_I8
нпАоп 0,00_1.82_18
нпАоп 0,00-1.Е3_1Е
нпАоп 0,00-5 l 1-85

нпАоп 0,00_7.1 1-12

нпАоп 0 00_?.l2-1з
нпАоп 0 00_7,14-17
нпАоп 0,00-7 l5_18
нпАоп 0,00-7 l7_18
нпАоп 0 00-8 l1_12
нпАоп 01,0_1 02_18
t|пАоп 0l -41_ 1 01_0l
нпАоIl05 1_I 0]-07
нпАоп I5 0_1 01-17
нпАоI] 28,52_1,j I_1]
нпАоп ,l0 l- 1,21_9E

нпАоп 4l 0_1 0I-79
нпАоп 45 2-7,02_12
HIlAoII7],1.1 l1_1]

нпАоп 0 00_ 1.62-12
нпАоп 0 00_1.72-14
нпАоп 0 00_ 1 80_18
нпАоп 0 00_ 1 .8]- l8
нпАоп 27 5-1 l]_79

знас
Знае
зна€
Знас
знас
знас
зна€
зна€
знас
Знас
Знае
знас
зна€
знас
знае
зна€
Знас

Не злавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не ]давав
Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав
не ]давав
Не здавав
Не здавав
не здавав
Не злавав

Iступнrк rФо,я Пt{мlян! r Знае
знас
знас
Знае
знае

l0 ФБлчна мfu{iшрисuець Знае нпАоп 0,00-1 80_ 18



|2

lз

14

I5

lб

|1

Лях

Дмlfrрович

Мrкар€нко
Олекса}цр

Олександр

Мiхальов
Михайло
Юрiйович

Рдхвалов
олексiй
Вiкгорович

сдвч€нко
костянтин
Георгiйович

ктуп{яk шоOя Прбы,нil r
вrр.6ннчнr пr ь-шовняЛ

Е,qmЬнrхтIанспортноrобюро

2 3 4 5 6

11 косгюков
Сергiй

Петрович

п9оьщrй iHI.H.p прнhчоrо Акцiон€рне товариство
"Марганецький гiрничо

-збаmчувальниЛ

комбiнат"

Знас
зна€
Знас
Знас

нпАоп 0 00_ 1.24- 10

нпАоп 0 00- 1.58_12

нпАоп 0 00-I 72 l1
нпАоп 0,00_1,75-15

Акцiонерве товариство

Ат
"Днiпропетовськгаз"

Ат
"Днiпропетровськгаз"

ПАТ"ЦенФенерго"
Трипiльська ТЕС

Акцiонеряе товариство
"Марган€цький гiрничо

-збагачувальниfi

комбiнат"

Акцiонерне товарлство
"МарганецькиЛ гlрничо

-rбагачувальний
комбiнат"

Знае
зна€

Знас
Знае

зна€
знае

Зна€

Знае
Знае
Знае
Зна€
Знас

Знас
Знас
знас
зна€
Зна€
зна€
Знас

нпАоп 0 00-L80_I8
нпАоп 0 00- 1,81-18

нпАоп 0 00-1 75_15

нпАоп 28 0- 1,32_I]

нпАоп 0 00_I 75-15

нпАоп 28,0-1,з2-1з

нпАоп 0,00-1 81_18

нпАоп 0.00_1,15-07
нпАоп 0,00-1 58-12
нпАоп000-1,74_15
нпАоп 0.00-1.81.18
нпАоп 0,00-5.1 l-E5

нпАоtI 0 00-1,15_07

нпАоп 0,00-1 62-12
нпАоп 0 00-1,72- l4
нtIАоп 0.00-1.75-15
нпАоп 0.00-I t0_1E
нпАоп 0.00-I E]-l8
нпАоп2751,1]_79



1
,, з 4 5 6

18 Свпст

Олександрович

Акцiонерне товариство
"МарганецькиД гiрничо

-збагачузальнхЛ
комбiнат"

знас
зна€
знас

нпАоп 0,00_1 74-15
нпАоп 0 00_] -82-18
нпАоп 0 00_1 8]-l8

19

20

2|

Сурдсв
Олехсаtцр
Вадимович

Третьяков
Сергiй
Сергiйович

Фесюк
Микола

Дмrrро

Хорiшко
Олександр
Вiкmрович

яашьник Фрmи Еiяiчоm

нiсмьняt бояб бхоr.п прдui

ночФьни( слуф, охо!онл

тов -lHTEPABlA, знас

знае

нпАоп 0 00_7,l 1_12

Загальний курс з ОПтов "охоронниЙ
холдIнг.кривБАс"

Акцояерне товариство
"киiвгаз"

Акцiон€рн€ товариство
"Марганецький гiрничо

-збагачувальний
комбiнат"

AKuioHepHe товариство
"киIвгаз"

нпАоп 0 00-1 l5-07
нпАоп 0,00-1 80-I8
нпАоп 0,00_ 1.8l -I8
нпАоп 0,00_5 I 1-85
нпАоп 0.00,5 l2 0l
нпАоп 2t 0- l.]0-12
нпАоп 28 52-I.з I-1]
нпАоп 45.2_7,02_I2

нпАоп 0 00_1 I5_07
нпАоп 0,00-] 62.12
нпАоп 0 00_ I.71_1]
нпАоп 0 00-].75-15
нпАоп 0.00_I-77-1б
нпАоп 0.00- I.81_18

нпАоп 0 00_L8]-l8
нпАоп 0 00_5,l I_85

нпАоп 20 0-1,02-05
нпАоп 27 5_1,lз_79
нпАоп 28 0-1 ]]_lз

Зна€
Знае
Знас
знас
зяас
зна€
зна€
Знае

2l Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав
не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав
не здавав

Не здавав
Не здавав
Не здавав

нпАоп 0,00-I l5-07
нпАоп 0.00_1 80-18
нпАоп 0 00_1,8I-18

2з



l 1 4 5 6

24
Андрiй
Ва,Iорiйович

Акцiонерне товариство
"Марганецький гiрничо

-збаmчувмьний
комбiнат"

знае
знае
Знас
Знас
3нае

Не здавав
Не здавав

нпАоп 0 00_1 24-10
нпАоп 0,00- 1.5E-l2
нпАоп 0 00_].7l- lз
нпАоп 0,00- 1.72_14

нпАоп 0,00_1.74-15
нпАоп 0 00-1 80_18

нпАоп 0.00-1,82-18
не здавав нПАоП 28,0-L]]-] ]

25 юдаков

Анаmлiйович

начшьнrх бюDо - шо,нrй

голова koMicii

члени koмiciii

Акцiонерн€ товариство
"Марганецькяй гiрничо

-збаmчувмьний
комбiнат"

нпАоп 0,00-1.I5-07
нпАоп 0.00- I.62-12
нпАоп 0.00_1,71-1з
нпАоп 0,00-1 ,74-15
нпАоп 0,00-1,75-15
нпАоп 0,00-1.80-18
нпАоп 0,00-1.81- 18

нпАоп 0,00-I 82-18
нпАоп 0.00_5-11-85
нпАоп 28 0_1,зз-l з
нпАоп 28.52_1.31-1]

зна€
знас
Зна€
знас
знас
зна€

Не здавав
Не здавав
Не здамв
Не здавав
не здавав

ацiяшко В.А.

Давопдачi: 09 07 202 ]


