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протокол J\ъ 453-21

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охоронп працi

l0.09.2021 р. м. Киiв

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:
мартиненкав,в, :ilЁх,fftr,хlff:Ё:fl*хllir""тl'ъ",;fi"r"

промисловостi i на об'скtах пiдвищенот небезпеки

Головного управлiння .Щержпрачi у Киi'вськiй

областi

Членiв KoMicii:

Ковальчука А.В. - головного лержаВного iнспекгора вiддirry нагляду у
булiвничr Bi управлiнru наглялу в промисловостi i на

об'€ктах пiлвицеrtоi небезпски Головного

управлiння .Щержпрацi у Киiвськiй обласгi

Черновола О.В. - головного державного iнспекгора вiддi,ту нагляду за

об'ек!ами котлонагляду, пiдйомними спорудами та

на танспортi управлiння нагляду в промисловостi i

на об'скгах пiдвищеноi небезпеки Головного

уlrравлiння ,Щержпрачi у КиiЪськiй областi

- засryпника керiвника Делартаменту охорони прац1

Фелсрачii профспiлок Украiни (за згодою)
Мацiяшка В.А.



стRопена на пiдстaвi наказу l'оловного управлiння Держпрацi у Киiвськiй областi вiд

ii.oi.zou r о.мuдвz,р,Nо перевiрила знаЕня наступних законодавчих та иормативно-

правових aKTiB з охорони працi:

3аконодавчi акти з охорни прачi. гil iгни

потерлiлим. електробезпеки. пожеlкноi беlпеки

поводженпя з виб}ховими матерl&1ами промис

Правила безпеки систем газопостачання (НПАО

"iЙy^r."ir"iOr" tнпАоп 0.0o-1,02-08); Правила охорони працi пiд час виконання робiт па

un"ori (нпдоп o,o0-I.15-0?); Правила охорони прачi пiд час експлуатaцii

"*rажЬпiдiймал"urх 
крапiв, пiiiймальних ттристроlЪ i вiдповiдного обладнанпя (нпАоп 0,00-

l 80- 18); Правила охорояr, прачi пiл час експлуатацii нававтажувачiв (НПАОП 0,00- 1,8З- 1 8);

Правилч о*ороr, npuui ,riл 
"u" "*"пrry^.ацii 

обладнаяня. що прачюс пiд тиском (нпАоп 0,00_

t,Ъ t -t В); Прав"пч оiорови прачi пiд час експлуатацii тепломеханiчного обладнмня

"п"*rро"rчпчiй, 
,"ппоЪих мереж i тепловикористовувмьн,х установок (НПАОП 0,00-1,69-13);

Правила о*орони прачi пiл чiс розробки родовищ корисних копалин вiдкритим способом 
,,

(нпАоп 0.00-1,24-10); Правила охорони працl у гtrзовому господарствl пцпри€мств чорноl

металуртiТ (НПаОП Zi.t -i,o9-oq); тiхнiчяi правила ведення вибухових робiт на деннiй

поверхнi tНПАОП 0.00- 1,67-1 ]) у наступних лрачiвникiв:
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Державпе спсцiшtrовdе

"Чорtlобильська АЕС"
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зна€
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Загмьний к}рс з ОП
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Памо
олегович

кон€в
Вiкгор

KoMaPeriKo

Григорiй
Олександрович
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Е.чmьнri мробнrчо.о вiдшу
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Державнс спецiщiзоваяе

"Чорвобильська АЕС"

АКЦIОНЕРНЕ
товлриство

(пlвдЕнниЙ прни_чо
_ЗБАГАЧУВАЛЬНИИ

коМынАТ)

AKlIIOHEPHE
ТОВАРИСТВО

(пlвдЕнний гlрничо
-зБАгАчувАJlьний

комБIнАт,

Дерхавне спецtмiзоваяе

"Чорнобильська АЕС"

AKttIOHEPHE
ТОВАРИСТВО

(пIвдЕнниЙ l'lрни_чо
.3БАгАчувАльнии

КоМБlнАт,

ДержФне спецtцiзоване

"Чорнобяльська АЕС"

Державне спецiеri]овме

"Чорнобильська АЕС'

зна€
знае

Знае
знае
зна€

Знас
Знас
зна€

знае
зна€
зна€

знас
знае
зна€

зна€

зна€
Знас
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нпАоп 0.00-1 E0-18
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нпАоп 0.00- 1.66-1з
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нпАоп 0.00-1,66_1з
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нпАоп 0,00-] ,66-1з
нпАоп 0,00-1.67-1]

нпАоп 0,00-1.81-18

нпАоп 0 00-1,02-08
нпАоп 0 00-1,l5-07
нпАоп 0.00-1.69- lз
нпАоп 0,00-1,76- l5
нпАоп 0.00-1 t0-18
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Юрiйович

знде нпАоп 0,00- 1 .76_ 1 5

привАтнЕ
лкlUонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

,пIвнIчн}й прничо
ЗБАГАЧУВМЬНЙ

комБшАг

МедлчниЛ цонт ТОВ
"Ц€}rг? сученоТ урологiГ

Д€ржзвнс спсцiпл,юш

"Чорнобшюьп АЕС"

Колспявяе пiдпрr€мФm
- Регiояrльний учбоФ

мgгодячяий це}rтр

ТовзриФm з обмеrcяою
вйпоыпальяiФю

dссдуm Консз,т|нr'

Кол€ктивяе пИприемmо
- Регiошьнпfi учбоm-

меrодячвия цеrrФ

IЪрюне сп€цiojiювдlе

"Чоряобулюый АЕС"
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зна€
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зна€
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нпАоп 0.00-1,?6-15
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нпАоп 0.00-1.15_o7
нIIАоп 0.00_ l .t0- l 8

нпАоп 0.00-1з 1-18
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Заrа,,lьпий курс з ОП

Ъгsльввй lrypc з ОП

ЗагмнOй курс з ОП
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