
дп "головниЙ нАвчдJIьно_мЕтодичниЙ цЕнтр дЕр}mрдцl"
цп "гнмц,)

ПРоТокоЛ л9 426-2l

засiдавня koMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

20.08.202l р.

Комiсiя у склалi:

Мартиненка В.В. - начilльника вi.tцiлу нагляду ва виробниrггвi i на
об'екгах пiдвицlеноТ небезпеки управ,riння нагляду в
промисловостi i на об'скгах пiдвиценоТ небезпеки
Головного управлiння Дсржпрацi у Киi'вськiй
облас l i

Баношенко Н.М. - виюrалача flержавного пiдприсмства "I-оловний
навчмьно-методичний uентр Держпрацi" (за

згодою)

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника ,Щепартаменry охорони праui
Фелераlrii профспiлок Украiни (за згодою)

Голови комiсii.Ц,ержпрацi:

Сажiенка В.В.

застчпника голови koMicii:

Семчука P.I.

- т.в.о, Голови ,Щержпрачi

- начzulьника Головного управлiння ,Щержпрачi у
киiъськiй областi

м. Киiв



створена на пiдставi наказу Дерхшрацi вiл 1 5.05.20l7 р. Nч 65 перевiрила знання насryItних

lаконодавчих la норvативно-правових aKTiB з охорони прачl:

законодавчi акти з охорони прачi, riti€ни лрацl. наIання .1омедичноi допомоги

потерпiлим, електробезпеки. пожежноi безпеки (загаrьний курс ] Оп): Правила безпеки систем

газопостачання (НПАОП 0 00- l 76- l5); Правила охорони прачi пiд час виконанпя робir на

висотi 1НПАОП 0,00- l . t 5-07 ): Правила охорони працi пiд час експлуа laцiI
вантажопiдiймальних KpaHiB. пiдiйма.ltьних пристроIв i вiдповiдного обладяання (НПАОП 0.00-

1.80-18); Правила охорони прачi пiд час експлуатачii обладнання. що працюс пiд тиском
(НПАОП 0,00- l ,8l- l81: Правила охорони прачi п ir час екслrlа tацiJ tеплtlvеханiчного
обладнання електростанцiй, геплових мереж iтеп:tовикористов}lочих )cIaHoBoK, (ltIlАОП
0 00-1,69-1З); Правила охорони праui пi,l час роботи з iнструменгом га лристроями (НПАОII
0.00-1 71-1З); Правила охорони працi пiд час розробки роltовищ корисних копалин вiдкритим

способо\t (НПАОП 0,00- 1 ,24-]0) у нас I упних прачiвникtв:
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Володимирович

Вусенко

!м итро

Дмитрович

олег

ыщrл} |m],lv 0 АflК СКСта

ккп мАрIуполь(,ьк()]
мlськоlрлди

,млрlуполь Il]ll]K)MI

l о-л)вllс )llP.B.L lllц
Лсржпрацl) Киiвсь[iй

tlЛТ "Iрансllаu olltrnJl!
фillаllсово-промис,,lом

нафтом компанiя

ккп млрlупоJlьськ()l
мlськоIрлли

"мАрlуllоль гI]гlJlомt:

Загальний курс з ОП
нпАоп 0 00_1 69_ 1]

нпАоIl0,00-1 76,15
нIlАоп 0 00-1 81_1E

Заrальний курс з oll
нпАоп 0 00-1,24-10

Загмьний курс ] ОП

Не ]давав
Не злавав
Llc здавав
Не здавав

З Г3повов
М икола
миколайович

зна€
Знас

Зна€

не здавав
I]e здавав
не tлавав
Не здавав
Не здавав

Загальний курс r ОП
нпАоп 0.00-1 I5-07
нпАоп 0 (l0_! 71_ 1]

HIlAoIl 0,00_1 80_ 18

нпАоп 0 00_1 81_ 1 8
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Нiкiтчук
Юрiй
Петович

пднченко
Андрiй
Олександрович
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йосrл,впа
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rаступ!иt н},лмика вlдlл! llлТ "lрансllаulонмьна

фiнsнсOво-промислова

ккп мАрlуllольсько]
мlськоiрАли

"мАрlуполыIIUк)мЕ

ПАТ'tранснацiопаJlыlа
фillаllсово-промисlова

l]А'|''Транснацiоllа,lьна
фiнаllсово-ппо! исlова

нафlова компанiя

ккл мАрlуtюльськоl
МIСЬКОIРАДИ

, млрIуllольтЕпломЕ
рtjжА'

ккп мАрlупольськоl
мlськоIрАди

,мАрlупольтЕпл()мlj

знас

Зна€

не здавав

знас

Не ]давав
Не здавав
Не ]давав
Не здавав

Не здавав
Не здаsав
Не !да вав
Не здавав

Загальний курс з oI]

Заrальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00-1.69-1з
нпАоп 0 00-1 76-15
нпАоп 0 00-1 81-1t

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00_ 1.69.1з
нI,1Аоп 0.00-1 76.I5
нпАоп 0.00- l.t I-1 8
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рЕжА,

ккп млрlупольськоl
мlськоlрАди

"МАРlУПоЛь l I]l lJlOME

Загальний курс з ОПзнас

12 Загмьний курс з ОП
нпАоп 0,00-1 l5_07
нпАоп 0.00_1.69-1з
нпАоп 0.00-1.71- 1з

нпАоп 0.00-1 76-15
нпАоп 0 00_L80_ 1E

нпАоп 0,00-1,EI-I8

Загмьний курс з ОП
нпАоп 0,00-1 69- Iз
нпАоп 0,00_1 71-1з
нпАоп 0 00_1 76-15

нпАоп 0.00-] ,80- lE
нпАоп 0.00-1,E1,18

зна€
знае
знае
Знас
Знас
зна€
знас

Знас
Знас
знас
знас
знас
зна.

Заступник голови KoMiciT

члени комiсii:

дай sидачl 20 03 202l


