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засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони працr

16.07,202l р,

Комiсiя у склалi:
Голови Koмicii:

м. Киiв

Мартиненка В.В. - начальника вiддiлу нагляду на виробництвi i на
об'скrах пiдвиценоi небезпеки управлiння наlлял1 в

промисловостi i на об'скrах пiдвищеноТ небезпеки
Головного управлiння ,Щержпрачi у Киiвськiй
областi

Членiв KoMiciT:

,Щiдуха А.М. - начальника вiддiлу нагляду в АПК, СКС та зв'язку

управлiння нагляду в промисловостi i на об'скгах
пiдвиценоi небезпеки Головного управлi ння

.Щержпрачi у КиТвськiй областi

Пархоменка В.О. - заступника начальника вiддiлу наглялу у булiвничтвi

управлiння нагляду в промисловостi i на об'сктах
пiдвишеноi нсбс,}пски Головного управл iння

,Щержпрачi у Кивськiй обласгi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника департамеrпу з охорони працi
ФеаерачiТ профспiлок Украiни, (за згодою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiння Держпрацi у КиiвськiЙ областi вiд
l l 06.2021 р. N9 2482, р, N9 , перевiрила знання наступних законодаl}чих та нормативно-
правових aKTlB з охорони працli

Вимоги бе]пеки та захисту здоров'' пiд час використання виробничого обладнання
працiвниками (НПАОП 0,00-7.14-17); Вимоги щодо безпеки та за\исту здоров'я працiвtiикiв
rliд час роботи з екранними пристроями (НПАОП 0 00-7 l5-18); Вимоти до роботодавuiв
стосовно забезпечення безпечвого виконання робiт у потенчiйно вибухонсбсзпсчних
сере.човищах (НПАоП 0,00-7.12-13); Вимоги до роботодавuiв щодо захисту прачiвникiв Bir
шкiдrrивого впливу хiмiчних речовин (НПАОП 0,00-8 l1-12); Залальнi вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони працi працIвникIв (НГlАОI1 0.00-7-11-12); MiHiMa,rbHi
вимоги безпеки iохоропи здоров'я при використмяi працiвниками засобiв iндивiдуапьного
захисry на робочому Micui (НПАОП 0.00-7.17- 18); Правила безпеки на змiзничному транспортi
пiдприемств системи Мiнчормеry СРСР (НПАОП 27,5- 1 , l3-79); Правила безпеки п jд час

розробки ро.ловищ рудних та нерудних корисних копмин пiдземним слособом (IJПАОП 0 00-
1.77-16); Правила безпечноJ експлуатацiI електроустановок споживачiв (НПАОП 40 1- i ,2 i-98):
Правила охоропи працi в деревообробнiй промисловостi (НПЛОП 20,0-1,02-05); Правила
охоропи прачiдля працiвникiв морських рибних портiв (НПАОП 05.1-1,03-07); Правила
охорони працi для працiвникiв. зайнятих на роботах зi зберiгання та переробки зерна (НПАОП
I 5,0- l .0l- l7); Правила охорони праui на автомобiльному транспортi (НПАОП 0,00- l 62- I 2 )l
Правила охорони працi па об'ектах з переробки пластичних мас (НПАОП 25 0- 1.0l - l2):
Правила охорони працi пiд час вантажно-розвантажувiцьних робiт (НПАОП 0.00-1.75-J 5)1

Правила охорони працi пiд час виконаЕня робiт на висотi (НIlАОП 0 00-1.15-07); Правила
охорони працi пiд час дроблення i сортуванЕя, збаIачення корисних копаJIин i огру,rкування

руд та концеЕтратis (НПАОП 0.00- I.82- 18); Правила охорони працi пiл час експлуатаllii
вантажопiдiйма,,rьних KpaHiB, пiдiймальних пристроiв i вiдповiлного облалнання (НПАОП 0 00_
l,80- l8); Правила охороЕи працi пiд час експлуатацii навантажувачiв (tIПАОП 0,00- 1 ,83- l8)_
Правила охорони працi пiд час експлуатацii обладнання, що прачюс пiд тиском (HItAoII 0 00-
1,8l- l8); Правила охорови працi пiд час зварювання MeTmIiB (НПАОП 28 52-1.31- 13): Правила
охорони працi пiд час коваJlьсько-пресових робiт (НПАОП 28.0-1 33-1]); Правила охорони
працi пiд час роботи в хiмiчних лабораторiях (НПАОП 73.1- | ,l l -l2); Правила охорони llрацi
пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НПАоП 0,00- L7l- lЗ); Правила охорони пpaui
пiд час технiчного обслуговування та ремонту машин i облалнання сiльськогосподарськоl о
виробництва. (НПАОП 0l,41-1 01-01); Правила охорони працl у сlльськогосподарському
виробничтвi (НПАОП 0l 0-1,02-18); Правила тсхнiки безпеки при експлуатацiI систем
водопостачання та водовцведення населених мiсць, (нПАоП 4 l ,0- l 01-79); Система стандартiв
безпеки прачi, Охорона працi i промислова безпека у булiвництвi (ДБН) (НПАОlI 45,2-7,02-
l2); Типова iнструкцiя з органiзачii безпечного ведеЕня гilзонебезпечних робiт (НПАОП 0 00-
5,11-85) у насryпнпх прачiвникiв:

Прiзвлще, iм'я
та по батьковi Пйприсмство

Примiтка
(Правила)

Зленко
Ромав

Акцiонсрве товарилво
"Марmнсцький гiрничо-

rбаг!чYвпlьлий ко!бlllат'

нпАоп 20 0_I 02-05
нпАоп 27 5 l lз-79
нпАоп 2Е 0_1 ]]-l]
нпАоп 28,52-1 ]] 1_1,j

Знас
зна€
зна€
знас
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Каверзiяа

Тетяна
Олександрiвна

шФьнrх бюро охороня праш

я{мшik мя6, оiФн,

Товариство ] обмежевою
вljповijmьяlФю

"Горизонт"

Товарис.во з обм*еною
ы!повiпмьпlfrю

,микоJIАiв
ТЕХЕКСЛЕРТ"

Акц,онерн€ товарисrво
"Маргэн€цький гiрничо.

]багачувfu lьний комбiнат'

Акцiонерdе товдриФво

Акцiонеряетовдрисаво
"МзрЕнсцLкиЛ гiрtrичо-

фагвчувцьяий комб|нат'

нпАоп 25 0-1 01-12

нпАоп 0.00-1,15-07
нпАоп 0 00-1,62_ I2
нпАоп 0 00-1 ,7I- 1з
нпАоп000_175-15
нпАоп 0 00_1 77- lб
нпАоп 0 00-1 8 t-l8
нпАоп 0.00_I 8з.l8
нпАоп 0.00_5 l 1.85

нпАоп 20,0_1 02-05
нпАоп 27 5-1.Iз_?9
нпАоп 28,0-1 ,зз _ l:]

Не здавав

наталiя
миколаiвна

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

знас
Знас
Знас
зна€
знас
зна€
Знас
Зна€
Знае
Знас
Знае

нпАоп 0 00_5.1 1-85
нпАоп000_7 l1.12
нпАоп 0.00-7 l2-1з
нпАоп 0.00-7 I4-17
нпАоп 0.00-? l5_18
нпАоп 0.00_7.17_18
нпАоп 0,00-8.11-12
нпАоп 0l 0_1 02-18
нпАоп 01.4l- l 01-0l
нпАоп 05,1_1 ,0з-07
нпАоп l5,0-1,0l-]7
нпАоп 2t 52_1 ] 1-I]
нпАоп 40 1-1 21_98
нпАоп 4l 0_1 01_79
нпАоп 45 2-7 02_]2
нпАоп 7з 1-1,11-12

Дмито
вячеславович

Хорiшко
Олександр
Вiкгорович

Андрiй
Вмерiйович

нпАоп 0.00-1 ,1 5_07
нпАоп 0.00-1 80_18
нпАоп 0.00_1,8I-18

нIlАоп 0 00-1 .E0_ 18

нпАоп 0_00- l ,t2_1Е
нпАоп 28,0-1 ,]]- l:}

Знас
зна€
Знае

Знас
знас
зна.



7 |Юдаков

наюлiйович

голом koMicii

Члени

Аkцiонеряе тошриФФ
"Марвсцький гiрничо-

збаmчувальниfi комбiнат"

нпАоп 0.00-I.8l- l8
нпАоп 0,00-i,82- l8
нпАоп 0,00-5,1I-85
нпАоп 28,0-1,]3-Iз
нпАоп 2E.52-1,] I- I]

Знде
знае
знае
зна€
знас

Мартиненко В.В.

Дiдц А.М.

фархоменко В,О.

Мацiяшко в.А.

Дапмда{ lб 0? 202l


