
дп "головний ндв,{^r"ьчтн9t1ll"иЙ ЦЕНТР ДЕРХtПРДЦI"

протокол лъ 480-21

засiлання KoMicii з перевiркп знань

з питань охорони працi

м. киТв
17.09.2021 р.

Комiсiя у склалi:

Голови KoMicii:

Мартиненка В.В.

Членiв KoMiciT:

Ковальчука А.В.

Семендяй М.М.

областi

- головного державного iнспекrора вiллiлу ЯагЛЯДУ У

будiвниuтв овост1 l на

об'скгах пi

управлiння

- головного державного iнспскгора вiлдi,ту нагляду за

об'сктами ко1лонаглялу, пiлйомними слорудами та.

на Bocтl l

на

уп

Мацiяцка В.А. - заступника керiвника депsртаменту з охорони працl

ФелЪрачii прфспiлок УкраТни, (за згодою)



с,l,ворена на пiдставi наказу Головtlого уlIравлlння Лержпрацi у КиЬс_ькiйлобластi вiд

l r,оi zozr р N! 2482. р No . перевiрила знапЕя t]аступних законодавчих й нормативно-

правових aKTiB з охороt]lи працl:

ui. наданlIя домедичноi допомоги

а-,1ьний курс ] o[I), Мiпiмальнi вимоги з

tь,,их маЙланч"ка* 1IlПАОII 45,2-7,03-17);

(НПАоП 0,0U-t,tj:-081: Правила охорони прачi

^l,l5-07); Правила охорони працl пlд час

експлуатацil вантажопiдiймальних крапtв. пiдiймаrьних при".t*:,.] 
,:11::"'o*,o 

обладнаIrня

(}lпАоп 0.00-1.80-18); Правила охоропи прачiпi,л час ек_сплуатацii навантажувачiв (НПАОП

0.00_1.83-18); Правипч о*оро", npuui пiл час експлуатацii обл**1"1, т :l11,.:_1з:1,"j""' пiд час експлуатачii хвостових l шламових

мств (НПАОII 0.00,1,74-15); Правила охорони

ПАоп 71,1- 1 ,1 t- l2): Система с tандарl iв

пека у бу.лiвничтвi (ДБН) (НПАОП 45,2-7,02- l2)

iвникrв:

начФьнякпшьнrш luввп

нэчмlни} ]rборатор, ]ВПБ

Акцiонерне товариство
'Марганецький гiрничо

-]багачувальний

зlIд€

зllа€
Зна€

зна€

нпАоп 0 00-I 74.15
Дпра
Лlя

Вiталiй

3апара

lBaHiBHa

ДКЦIОНЕРНЬ
ТОВАРИСТВО

"покровськиЙ
гlрничо-

ЗБАГАЧУВАJtЬНИЙ
комБIнлт,

Дкшiонерне товариство
"Марганецький гiрничо

-rбаmчув ьвий
комбiнат"

нпАоп000 l8]-lE
нпАоп 45 2,7,02-12

нпАоп 7з 1-1 l1-12

у наступних працlвни

Знас,
не знас

Примiтка
(Правила)лъ

з/п
Прiзвпще, iм'я
та по батьковi lIосада пiлпр смсI во

3 l 6
l 2

Знас tlпАоп 0 00_1 8]-l8
l

IОрiй

дкlllонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

"покровський
гlрничо-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
комБlнАт"



l0

l1

Олександр

каш"rецькип
Сергiй

книш
Юлiя

колеснiк
валентина

Крsfiнiй

Кулешовп
свiтлаяа
Володимирiвна

йgьпrк{фrдп*оmыФ у

Ф}пrrк начмьнrка ВТК

6.' 3 4

Державне

l
5 калько

надiя
Володимирlвна

вчмыiкФуъ{iЕхнвimо знас
зна€
зна€

нпАоl l 0.00- 1 .Ul-Uб

нпАоп 0 00-1 80-18
нпАоп 0,00-1 81-18

АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО,покровськиЙ

гIрничо-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ

комБlнАт"

Акцiонерне товариство
"Марганецький гiрничо

-збагачувальний

Акцiонерне товариство
"Марган€цький гiрничо

-збагачувальний
коi.бiяат"

Акцiонерне товариство
"Марганецький гiрничо

-збагачувальний
комбiнат"

Дкцiояерве товариство

"Марганецький гiрничо
-збаmчувальний

комбiнат"

Акцiонерне товариство

"Марганецький гiрничо
-збагачувальний

комбiнат"

знас

знае

не злаваа

Знае

Знае

Знас

нпАоп 0.00-1.8]-lE

нпАоп 0.00-1.74-15

нпАоп ?3,1-1,11-12

нпАоп 73,l- l,l ] - l2

нпАоп 0 00-1.74- 15

нпАоп 7],l-Ll!-l2



lз

l4

l5

lб

|,|

l8

левяцьки0
Вiталiй
васи,,]ювич

Лiтун
Павло
павлович

Олександр
косгянтинович

HeciH
Вiталiй

олiйнпк

Вiкюрович

Андрiй
Юрiйович

про!шнrпiitrr.рlвнlчноrc

4 5 6
2 3

Акцlонерн€ товариство

"Маргавецький гiрничо
-]багачувмьниЛ

комбiнат"

знае нпАоп 0,00- l,74-15
l2 левsfiдовськи

Григорiй

Державне
пiдпри€мсгво

АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

"покровськиЙ
гlрничо-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
комБlнАт"

Украiнський науково,
лослiднйй iнстит)п

сп€цiал bнoi техн iки та

судовtlх експертиз СБУ

Украiнський науково_

дослiдниЙ iнститут
спецiальноi тех н iки та

судовпх експертиз СБУ

Державяе
пiдприемство

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"покровськиЙ
гlрничо-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
комБlнАт"

Зна€
знаa

Знас

зна€
знае

зна€

знае

зна€

нпАоп
нпАоп

0.00-1 ,t0_ 18

0,00- 1,E l -] Е

нпАоп 0.00-] l5-07
нпАоп 0 00-1.t1-18

нпАоп 0,00-1 E]-lE

нпАоп 0,00-1,E1-1E

нI1Аоп 0.00_] 8l- l8

нпАоп 45 2-7,02-12



20

2|

22

2з

24

25

польськоfi
Сергiй
lванович

Р баков

Олександрович

Вднсв

Володимирович

Спдоренко
свiтлана

Фiлiпчук
Юрiй
васильович

Фомiн
lгор
Анаmлiйович

охо!.нr п!ацi й покжiоi

пЁчiв пфж0l бgп.кп

4 5 6
l 2 з-

Знас нпАоп 0,00- l,E 1-1E
l9 панчеЕко

Олександр
А натол iйович

УФаiнський яауков0-
дослiдний iнстит}т

слецiа,,t ьяоi техя iки та

судовиr( експертиз СБУ

Акцiонерне товариство
"Марганецький гiрничо

.збагачува,lьний
чомбiнат"

АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

,покровськиЙ
гIрничо-

ЗБАГАЧУВАJIЬНИЙ
комБlнАт"

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"покровськиЙ
гIрничо-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
комБlнАт"

Акцiонерне товар ство
"Марганецький гiрничо

-збагачувальняй

комбiнат"

Укра-lнський науково-

дослiдн й iнстиryт
спеuiаj ьноI техн iки та

судових експертиз СБУ

Акцiон€рне товариство

"Маргавецькиll гiрничо
-збагачувальний

комбiнат"

зна€

зна€

знас
зна€

Знае

знас

знае

нпАоп 0,00- 1.74- I5

нпАоп 0.00-1.8]-I 8

нпАоп 0,00-1,E]-IE
нпАоп 45 2_7,02.12

нпАоп 7].l-Ll1-12

нпАоп 0 00- 1.81.18

нпАоп 0.00_1.74-15



5 6
1 2 1 4

ПРЕДСТАВНИЦТВО
"пАуЕр

КОНСТРАКШН
КОРПОРЕЙШН ОФ

чдЙнА. лтд"

знае
Знас
знае

Загальний курс з ОП
нпАоп 45,2-7,02_ 12

нпАоп 45.2-7 03-17

26 Чея
шиФкУн

Акцiонерне товариство
"Марганецький riрничо

-збагачувальний

нпАоп 7] 1_1,I1-12

.rrт А.в,

м,м.

iяшко В.А.

не здавав
2,1 шдлдiн

СергiЛ

голова koMicii

Чдени KoMicii:

Д!в uимч, l? 0е 202l


