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протокол лъ 394-2l

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони пра цi

06,08.202l р. м. Киiв

Комiсiя у складi:

Голови KoMiciI {ержпрачi:
Сажiснка В.В. - т,в,о, Голови ,Щержпрачi

застvпника голови koMicii:

Семчука P.I. - начмьяика Головного управлiвня ,Щержпрачi у
китвськiй областi

Членiв KoMiciT:

Мартиненка В.В. - нача,T ьника вiлцiлу rtагляду на виробничтвi i на
об'скгах лiдвиценоТ небезлеки управ.liння наt_rя_l1 в

промисловостi i на об'ектах пiдвищеноТ небезпеки
Головного управлiння !ержпрацi у Киiвськiй
областi

Мацiяшка В.А. - викrrадача ГНМL{, засryпника керiвника

,Щепартаменry з охорони працi Фе,rерачiТ профспiлок
Украiни (за згодою)



створена на пiдставi наказу Лержпрацi вiд l50520]7p Nл65 псревiрила знання настуIIних
законодавчих та нормативно-правових акгIв з охорони працl:

Вимоги цоло безпеки та ]ахис1) ]лоров'я лрацiвникiв IIiд час робоIи l екранl{ими
присI роячи t НпАоП 0,00-7 l5-I8l: Законо.lавчi акlи t очL,гr,ни пгаtLi. tit il ни llpalLi. нiltання
домедичноi допомоги потерпiлим. е-,iектробезпеки. пожежноi безllеки (Загмьний курс l ОП):
Правила безпеки систем гalзопостачання (НПАОП 0 00-1,76-15); Правила о\ороllи llpalri в
пrетапургiйнiй промисловостi (НПАОП 27.0-1 01-08); Правила охорони пpalli на
автомобiльному транспортi (НПДОП 0,00-1,62-12)l Правила охорони працi пiд час ремонт1,
устаткування на пiдпри€мствах чорноi Meтa,]lypгii (HIlAoII 27 I-1.06-08): IIравила охорони
працi пlд час роботи з iHcTpyMeHToNl та пристроями (tIIIA()I] 0 00- l ,7l- JЗ); Тиrrова iHcTpl кцiя з
органiзацiт безпечного ведення газопебезпечних робiт (НПдоП 0,00-5,l I-85) у нас,гупних
Ilрацlвникlв:

Прiзвиtце, iм'я
1'а по батьковi IlLtпри( Mc,l,Bo

Примiтка
(Правила)

2 BiTbKo
Андрiй
Володимирович

Свгеlliй
леонlдович

Лариса

Ком)llJ- ,llc llско\lсрlUйl с

"KiPoBorIt,cL,Kx об l0cllr
riкарllя KipoBolIf, lcbKoi

ЛкlOоllспllс tовOрllспхl
"Марг.леlU,кий гlпlLичо_
fiаlач\ва.пilий юмб нат"

Ко!] lltrпilc lli.rпри. !cIBo

lIrачDайlю - троlсйб\ cllc

Аkl lifi lepl le товар иФво

гаюроrпо.1l]ыл, сисlс!п

Заrшьний к1 рс з OtJ

Загfulьний к)рс l ()Il

Загаrьний курс з ОП

Загшlьний курс з ОП

Грнцупов
Володимир
Вiкторович

зна.

Знас

знас

Зна.



l0

3айцев

Сергiй
Олександрович

Дов€в
вiтмiй
Гнатович

зленко

Роман
Iванович

KrHiH

Сергiй
Борисович

Корж
Олександр
васильович

костюков
Сергiй
Петрович

тстlпнrr rФO,и праФLння r

Ко}ауна,lыlе пiдпри(мс] во

'Mapiyllo]юbKc
трамвайно _ r ролейбусне

упрsвлiння"

Ком) аiьлспiдпри.мство

трамвайно _ rролсйб}сllе

Акцiоll€рнс товариство
"Марганецьkий гiрничо-
]багачувлlьпий {омбitЁт"

Лкцiоllернс товариство
"Марmвtчький гiрничо-
$аmч!вmьний комбiнаr"

AkL olIcPHe lоварис]во
"Марганешкий Iiрllичо.

]багачувалLllлй кочбillат'

Акцюнсрllе lояарисIво
"МаргансlLьхий Iiрничо.

rбаmч}в.r,lLняй ко!бil!аl"

Знас

Знас

зна€

зна.

знас

зна€

Загальний Kvpc з ОП

Загмьний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

Загальний курс ,] ()П

Зага,l ьний курс з ОП



12 IРдIвалов
олексiй
Вiкторович

костянтин
Георгiйович

l4

l5

lб

начФыtrксщхбйохорон{
пФU,вшыiьtoгоr псту

насаьвrк Фднспортпоrо бюро

А кцiонерне товариство

газороrполlльноl систсми

AKцi(lllePHe товариство
"Маргансцький гiрничо-

]багачувшьний комбiнат"

АкцiонерIlс товарисl во

"Марганеtrький гiрничо.
збвmччвjльний комбiнат"

Фi:liя "Вiлышгiрський
гiрничо-мФш)ргiliяий

комбillаl" Акцiоllерною
товарисгва "обlднана

гiрUичо.хiмiчла ко!lйlliя"

Акuiонеряс 1оварилво
"Maplаllеllький l iрllичо-

16аmччвмьяий комбiнат"

КояtпDlыlе пiлпри( tlстпо
"МарitпоlьOьkс

трамвайно. тролейбуснс

Знас

зна€

зна€

зна€

Зна€

Знас

Загальний курс з ОП

Загальний курс ] ОП

Заrмьний к} рс 
,t ОП

Заrа,rьний курс r ОП

Загальний курс з ОП

Загмьний курс з ОП



18

21

вич

Супрупюк
Ярослав

Андрlй
Валерiйович

лаччьннх M,,toll,llБп

22 знае Заrzurьний курс l ОП

ПриватлЕ irпри.мство
"с пл ct]PBlc"

"Укргаlпромбуд" АТ

КомунФьнс вехомерlliйне

(Коfu lbcbKc мiсl,крайонне
rериторiа-,ьнс че,lичtlе

о6'сдllання KoBcnbcbKoi
MicbKoi ради Волиllськоi

Акuiоllернс lо!арисrзо
"Марфllецький I iрничо-

]6аtачуве[ьний кочбillат'

AKuiOlepпe rовапиOlво
"МарпIlецький l lрничо-

1бвгаччвп,lьний комбiнат"

зна(
Знае
знас
зна€
Знас
знас
зна€
зна€

зяа€

зна€

знас

зна€

Загальний к} рс :] ОIl
нпАоп 0,00-I 62- l2
нпАоп 0.00,1 71-1]
нпАоп 0 00- l.?6-15
нпАоп000_5 l I-E5

нпАоп 0 00-7 l5-18
нпАоп 27 0_ 1 .01-08
нпАоп 27,1 ,1 06-08

Заrмьний курс ] ОП

Зага,lьний курс,] oll

Загальний Nурс з ОIl

Зага,r ьн ий к} рс з ОП



2з начмьsлк for9o- l0по!влй Акцiоверне товttриство
"Марвнецький гiрничФ
]ббmч!шьний kомбiнат"

^кцiоllсрне 
lоDарисlю

rаФро]лодlльпоl систсми

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

Знас

Юрко
Леонiд
миколайович

знае

зна€

Голова KoMicii Держпрацi

Заступник голови Koмicii

Члепи KoMicii:

Сажiенко в.В,

Семчук P.I.

Мартиненко В.В.

Мацiяшко В.А,

llara видчi 06 08 202l


