
дп "головниЙ нлвчлльно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕржпрдцl,,
цп "гнмц)

ПРоТокоЛ Ns 34з-21

засйання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони прачi

09.01 .202l р.

Комiсiя у складi:

м_ Киiв

Голови комiсiI.Щержпрацi:

Сажiенка В.В.

Засryпника голови комiсii:

Семчука P.I.

- т.в.о, Голови ,Щержпрацi

- начальника Головного управлiння ffержпрачi у
киiъськiй областi

Членiв KoMicii:

Попiченка О.Е. - начальника вiддiлу нагляду в машинобудуваннi та
енергеrицi Головного управлiння !ержпрачi у
киiъськiй областi

Баношенко Н,М. - викладача Державного пiдприемства "Головний
цавчально-мgтодичний цент Держпрацi'' (за
згодою)

Мацiяшка В.Д. - засryпника керiвника де артамекry з охорони прац|
Федерацii црофспiлок УкраТни, (за згодою)



створена на пiдставi ваказу Держпрацi вiд l5.05.20l7p.N965 перевiрила знання настулних
закоtlодавчих та нормативно_правових aI(TlB з охорони працl:

Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я лрацiвникiв пiд час роботи з екранними
лристроями (НПАОП 0.00-7,15-18): Законо.лавчi акти з охорони прачi. гiгiсни працi. надання
домедичноi допомоги потерпiлим, електробезпеки, пожежноТ безпски (Загальний курс з ОП);
Iнстрlтчiя з охорони працi пiд час 1тримання централiзованих стрiлочних переволiв (НПАоI I

63.21-5,01-08); Правила безпеки для працiвникiв змiзничного транспорту на електрифiкованих
лiнiях (НПАОП 60,1-1,48-00); Правила безпеки працi для працiвникiв за,riзничних станцiй i
вокза,riв (НПАОП 63.2l -1.12_07); Правила безпеки при виробництвi та споживаннi пролуктiв

роздiленяя повiтря (НПАОП 0.00-1,65-88); Правила безпеки систем г.Lзопостачаяня (НПАОП
0,00- l,76-15); Правила безпечноi експлуатачiТ електровозiв, тепловозiв та моторвагонного
р}яомого складу (НПАОП 63.21_1.17-08); Правила будови електроустановок.
Елекгрообладнання спецiа,,Iьних установок (НПАОП 40 1- 1 32-0l); Правила будови i безпечноi
експлуатацii лiфтiв (НПАОП 0.00_1.02-08); Правила охорони працi на автомобiльпому
транспортi (НПАОП 0.00_1,62_12); Правила охорони працi пiд час вантажно_

розвантажувальних робiт (НПАОП 0,00- 1,75-15); Правила охорони працi пiд час виконаяня
робiт на висотi (НПАОП 0.00-1.15-07); Правила охорони працi пiд час ексллуатацii
вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроiв iвiлповiдного обладнання (НПАоП 0,00-
l ,80- 18): Правила охорони працi пiд час експл}аlацiI водопровjдно-кан.lл iзацiйних споруд на
змiзничному транспортi (НПАОП 60.1-1.01-04); Правила охорони прачi пiл час експ пyaTartiI
навантах}ъачiв (НПАОП 0,00-1.83-18); Правила охорони працi пiд час експлуатацii
обладнання, що працюс пiд тиском (НПАОП 0.00-] .8 |- l 8); Правила охорони працi пiл час
експлуатацii тепломеханiчного обладнання електростапцiй, теплових мереж i

тепловикористов},ючих установок, (НПАОП 0.00-1.69-13); Правила охорони працi пiд час
зварювання MeTa,,riB (НПАОП 28,52-1.З l - l3); Правила охорони працi пiд час роботи з
iнструvептом та пристроями (НПАОП 0,00-1 71-1З); Правила охорони працi пiд час

фарбральних робiт, (НПАОП 28.0_1.32_ 13); Типова iнструкцiя з оргапiзацii безпечноло
ведення газонебезпечн их робlт (Hl IAO| l 00-5.1 l-E5) у насryпяих працiвникiв
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з/п
Прiзвпце, iм'я
та по бдтьковi Посада ПИприсмство

Звас,
не !нас

Прпмiтка
(Правила)

l 2 з 4 5 6

1 Бендюг
Лiлiя

Фрцlп' (аiФр хяrжкоюго Державне видавництво
"Преса Украiни"

Знас Загмьний курс з ОП

Бочарова

Бояркiн
Микола
олексiйович

вlдловlдальност|
"цЕрсАнIт lHBECT"

AKuioHepHe товариство
"yKpaiнcbKa залlзниця"
Депарmмент охорони
працiта промисловоi

Зага,,lьний курс з ОП

Загальний курс з ОП
нпАоп 0,00-I.02-08
нпАоп 0,00-1.15-07
нпАоп 0.00_ 1.62- l2
нпАоп 0.00-I 65_tE
нпАоп 0,00-1 69_1]
нпАоп 0,00-1 71_ 1]

знас

Знае
Знае
Знас
зна€
Зна€
знас
знае



2 3 4 5 6

зна€
зна€
Знас
знае
зна€
Знас
знае
Знас
знас
зна€
зва€
знае
знае
Знас

нпАоп 0.00_I 75_15
нпАоп 0,00-1 76- l5
нпАоп 0.00_],80_18

нпАоп 0,00_ 1 .Е I_I8
нпАоп 0,00- l.E]-I8
нпАоп 0 00-5.I l -85
нпАоп 0,00-7.15-18
нпАоп 28.52-1 ] l- lз
нпАоп 40.1-I.32-0l
нIlАоп 60.1_1,01_04
нIIАоп 60,1_1,48_00
нпАоп 6],2l- l l2-07
нпАоп 63.2l- 1.17-08
нпАоп 63.21-5 01-08

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00-1 ,75_ 15

нпАоп 28.0-1,]2-1]

Загмьний курс з ОП

€рмдк
lвая

IBaHKo
Paiha
василiвtй

lBaцcbKi
Вiнiцiуш
Юлiу1,1

ла!ько

BiKTopiBHa

шчФьнrк iiщйу rcхнолоriй дЕржАвнЕ
пlдприемство

"МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
морськиЙ

ТОРГОВЕЛЬНИЙ
порт"

зна€

начФьнш Ф}*6я оrорояr
пЁц п шьльяоm чJс.у

Ат
"Днiпропетовськгаз"

Знас
знае
знае

ЗнасТовариство з
обмеженою

вlдлов|дrльност|
,цЕрсАнIт IHBEcT,

Акцiонерне товариство
"yФai'HcbKa залirниш"
Департамент охорони
працi та лромясловоi

безпеки

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

Зна€
Знас
Знае

Здгмьний курс з ОП
нпАоп 0 00- l 02-08
нгиоп 0 00-1 l5_07
нпАоп 0 00-1 62_12
нIиоп 0 00-1.65-tE
нIIАоп 0 00-1,69-] 3

нпАоп 0,00-1,71-I]
нпАоп 0,00_ 1 ,75-I5
нпАоп 0,00-1,76-I5
нпАоп 0 00-1,80_I8
нпАоп 0 00-1.81_I8
нпАоп 0.00- 1,83_1E
нпАоп 0 00_5,1 1-85
нпАоп 0 00-7 l5_ 18

нпАоп 2Е 52_I.3t-l]
нпАоп 40.1-1,]2_0l
нпАоп 60.1. L01.04



Знас
Знас
Знас
Знае

нпАоп 60,]-1.48_00
нпАоп 63.2I-1,l2_07
нпАоп 63.21.1,17_0E
нпАоп 6].21_5,01_08

I0

l1

MoIex
JIlобомпра

олена

тютюнвик
КаIЕрина
Iванiвяа

Чеховеf,

Вiкюрович

львiвський державнил
унiверс}rг€т вн}тр|шяlх

Державне видаввицтво
"Преса Украiни"

державне видавництво
"Преса Украiни"

знас

Знас

Зна€

icHKo В.В,

ко о.Е,

н,м.

Мацiяшко В,А,

Зага,,lьний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Голова комiсii,I|ержпрачi

Засгупвик голови KoMiciI

tIлепи KoMicii:

АТ "Фармак" Звас

Дmьи,lачl 09 07 202l


