
дп "головниЙ нлвчлльно_I\4ЕтодичниЙ цЕнтр дЕ
(дп "гнмц")

протокол Nь 574_21

засИання KoMiciT з перевiрки знань
з питань охорони працi

22.10.202l р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:
Мартиненка В.В.

Членiв KoMicii:

Лисенка Ю.I.

Камiнського о.В.

начаJIьника вiддiлу нагляду на
об'скгах пiдвищеноi небезпеки
промисловостi i на об'екгах п
Головного управлiння Щержп
областi

- головного державного iнспе
виробничтвi i на об'ектах пiд

управлiння нагляду в п

пiдвищеноI небезпеки Голо

.Щержпрачi у КиiЪськiй областi

- головного державного lнсп
об'скгами котлонагляду та п

управлlння нагляду в промисл
пiдвищеноi небезпеки Головн

.Щержпрацi у Киiвськiй областi

- заступника керiвника .Щепарта
ФелерачiТ профспiлок YKpaiH

Мацiяшка В.А.

"ГНМЦ" (за згодою)
дI

працl

нишlи

КиТв

иrrгвi i
1ння н
l

у КиiЪськiй

i i на об'с

упрашlння

вiддiлу за
дами

iiнаоб'
управлliння

3 охоро



створена на пiдставi наказу Головного управлiння.щержпрачi у Киiвськiй об,

21.0g.2O21 р. Nч 4039- р. Nч - перевiрила знання наступних законодавчих та н

правових aKTiB з охорони прац1:

ВимогИ щодО безпеки та захисту здоров'я працiвникiв пiд час роботи
пристроями (НПАОП 0.00-7.15-18); Законодавчi акти з охорони прац1, гlгl€н

домедичнОi допомогИ потерпiлИм, електрОбезпеки, пожежноi безпеки (Загал

правила безпеки працi при технiчному обслуговуваннi i поточному peMoHTl

(ЙпдоП бз.2з-|.06-98); Правила безпеки при виробництвi та споживаннi п

повiтрЯ (нпдоП 0.00-1.65-38); Правила безпеки систем газопостачання (Н

15); Правила користування тепловою енергiею (правила користування тепл

Правипа охорони працi ля працiвникiв TeaTpiB та концертних залiв (НПАС

Правила охорони прачi на автомобiльному транспортi (нпАоIl 0,00-1,б2_t

працi пiд час виконання робiт на висотi (нпдоП 0.00-1.15-07); Правила or

екЪплуатацii вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроiв i вiдповi

0.00- 1 .б9- 1 3); Правила пiдготовки теплових господарств до опzrлюваIIьного

. 11); Правилатехнiчноi ксплуатацiiтеплових установок i мереж (д 206-08,

працiвникiв:

качальник вlддшу ПАТкТранснацiональна
фiнансово-пром ислова

нафтова компанiя
кУкртатнафта>

Знае

(нпдоП 0.00-1.80-18); Правила охорони працi пiд час експлуатацiТ об що працюе пlд

тиском (нпАоП 0.00-1 .S 1-18); Правила охорони працi пiд час експлуатацl1 ломеханlчного

обладнання електростанцiй, теплових мереж i тепловикористовувальних к (НПАОП

l вlд
тивно-

ранними
працl, надання
ий курс з ОП);
iацiйнот технiки

KTIB роздlлення
оп 0.00-1.76,

енергiсю);
92.0-|.01-09);
Правила охорони

и працl пlд час

го обладнання

рiолу (Д 206 - 08

) у наступних

оп 0,00-1.8l -l8

Аоп 0.00-1.65-88
пАоп 0.00_7.15-18

Публiчне акuiонерне
товариство

"АрселорМiттал Кривий
Р iг"

TeTiTBcbKa районна фiлiя
КиIвського обласного

центру зайнятостi

Антонова
олена
валентинiвна

Антонюк
Свiтлана

фахiвечь вiддiлу з навчання
персоншу

провiдний фахiвешь з питань

зайнятостi вiллiлу взасмолii з

роботолавчями TeTiiвcbKoi

районно'i фlлii Киiвського

обласного ueHTpy зайнятостt

Знае
Знас

Знае Загальний курс з ОП

Примiтка
(Правила)ПiдприсмствоПрiзвище, iм'я

та по батьковi

IBaHiBHa



8

Артешук
[рина
Павлiвна

Бабенко
Костянтин
васильович

Бiлоус
BiKTop
Борисович

Бiлоус
Олександр
михайлович

Варава
олег
Анатолiйович

сеста медпчна старша фiлii
Nр2

провйний фжiвеrrь

завlд),1очий секором
капiшьного булiвництва та
eKcшyaTauii майна вiлдiлу

органlзаulI матерlшьно-
технiчного забезпечення

заступник начальнкка фйii з

охорони працl та промисловоl
безпеки

головний фахiвечь

начальник в1,Iцrлу з охорони
прац|

КНП "ЦПМСД Nc2"

Святошинського району
м. КиIв

ПрАТ ".ЩТЕК КИIВСЬКl
РЕГlОНАЛЬНI

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI"

КиТвський обласний центр
зайнятостi

Фiлiя "Вiльногiрський
гiр н ичо-мсталургi й ний

комбiнат" АТ
"Об'еднана гiрничо-
хiмiчна компанiя"

ПрАТ "ЩТЕК КИIВСЬКI
РЕГIОНАЛЬНl

ЕлЕктромЕрЕжl"

Публiчне aKuioHepHe
товариство

"АрселорМiттал Кривий
Рiг"

Знае

Не знае
Не знае
Не знае

Знае

Знае

Не знас
Не знае
Не знас

Знае

иЙ курс оп

оп 0.00-1
0.00-1

оп 0.00-1

п 92.0-1. 1-09

п 0.00_1

оп 0.00-1
0.00-1. 1-1 8

оп 0.00-7.1

-|2
-l8



10 Височин
Леонiд
Анатолiйович

11 Владiнчук
Олександр
Вiкторович

BopoHiHa
Вiкторiя
BiKTopiBHa

Гарбуз
Ярослав
Борисович

l5 Гнидка
Галина
олексiiъна

13

|4

провiлннй iнженер з охорони
працl

фахiвечь,I|ВА

ксрlвник департамснту з

охорони прац| m екологlчноl
безлеки

завiдумч шбулаторii, лiкар-
педlатр

начшьник вlддшу

шtдувач господарmа

Публiчне aKuioHepHe
товариство

"АрселорМiттал Кривий
Рiг"

прАт "дтЕк киiвськI
рЕгlонАJlьнI

ЕлЕктромЕрЕж|"

ПрАТ "ДТЕК КИlВСЬКl
рЕгlонАльнl

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI"

КНП "ЦПМСДNq2'
Святошинського району

м. Киiв

Публiчне aKltioHepHe
товариство

"АрселорМiттал Кривий
Рi г"

кнп "цпмсд J\ъ2"
Святошинського району

м. КиТв

Знас

Не знае
Не знае
Не знае

Не знас
Не знае
Не знас

п 0.00-1.
п 0.00- l .

п 0.00-1.

0.00-1.
Аоп 0.00-1.

п 0.00-7.1Б-l8

-l2
lE

1-1 8

l2
l8

1_1 8

Знае

Не здавав оп 0.00_7.

Знае ний курс Р ОП

курс ф ОП



16 Голич
Юрiй
Володимирович

Гольц
Iрина
BiKTopiBHa

Гостев

Володимир
Iванович

19 Губаречь

Андрiй
Петрович

20 ,Ц,ердiященко
Борис

|7

l8

головний технолог, начальник

технlчного вlJlдшу

завiлувач амбулаторii, лiкар
загальноi пракгики - сiмейний

лlкар

начшьник виробничтва

керiвник пiлрозлiлу TOiP

начмьник вlJцшу з

котло нагл яду

начальник цеху Ngl 3

ПАТкТранснацiональна
ф 1нансо во-пром ислова

нафтова компанiя
кУкртатнафта>

кнп "цпмсд ль2,
Святошинського району

м. Киiв

П АТкТрансн ацiо нал ьна

фi нансово-пром ислова
нафтова компанiя

кУкртатнафта>

прАт "дтЕк киiвськI
рЕгtонАльнl

ЕлЕктромЕрЕжl"

Публiчне акцiонерне
товариство

"АрселорМiттал Кривий
Рiг"

ПАТ<Транснацiонал ьна

фi нансово-пром ислова
нафтова компанiя

кУкртатнафта>

Знас

Знас

Знас

Не знас
Не знае

Не знае

Аоп 0

курс оп

00-1
00-1

-l2
l8

1-18

l -l8

.00-1

Знае

Знас оп .00-1



22 |Дрозд
Володимир
Григорович

Зiнченко

олена
Володимирiвна

Какуша
ольга
Вiкгорiвна

Какуша
Свiтлана
IBaHiBHa

Каплан
Борис
Львович

Карась

Марiя

2з

24

25

26

27

АнлрiiЪна

начальник вlддulу охорони
працl

flачальпик цеlfrральноl
заволськоi лаборагорii -

начапьяик вiддлу технlчного
коtпроm

lнженер

провцнии |нжен€р

фхiвець з питань цивйьного
шисту

зlлвцувач господарства

Фiлiя "Вiльногiрський
гi рн ичо-металургi йни й

комбiнат" АТ
"Об'€днана гiрничо-
хiмiчна компанiя"

ПАТкТранснацiональна

фiнансово-промислова
нафтова компанiя

<Укртатвафта>

КНП'ЦПМСДNs2"
Святошинського району

м. КиТв

Публiчне акчiонернс
товариство

"АрселорМiттал Кривий
Рiг"

КНП "ЦПМСДJ'l92"
Святошинського району

м. Киiв

КНП "ЦПМСД Ns2"

Святошинського району
м. КиТв

Знас

Знае

Знае

Знас

Знае

Знас

l.[5-88

оп

Ф-l -09

оп,1урс

kу



29

]$ |Кирпленко
олег
Володимирович

Кодатко
Олександр
михайлович

Колесник
Натшriя
михайлiвна

31 Колесник
олег
Анатолiйович

з2 Кондратенко
Катерина
Митрофанiвна

30

начЬльник управлiння з ТП
суоп

нача:tьник бази

завiлумч амбулаторii, лiкар -

педат

заступник нача.ltьника ВТН

провiлний iнженер з охорони
прlщl

аюryпник начшьника
виробничтва

Публiчне акцiонерне
товариство

"АрселорМiттал Кривий
Рiг"

ПАТ<Транснацiональна

фiнансово-промислова
нафтова компанiя

кУкртатнафта>

КНЦ "ЦПМСД Ng2'
Святошинського району

м, Киiв

ПАТ<Транснацiональна

фi на+rсово-пром ислова
вафтова компанiя

<Укртатнафта>

Комунальне некомерuiйне
пiдприемство

" Консул ьтати вно-
дiагностичний центр"

.Ц,еснянського району м.

Киева

Публiчне акчiонерне
товариство

"АрселорМiттал Кривий
Рiг"

Знае

Знае

Знае

Знас

Знас

Знас

-l8

курс } оп

1.в1-18



леонтьсва
Лариса

з4

35 Лимар

|Юрiй
Вiкгорович

lЛюбенок
Тетяна
Петрiвна

з1 Малько
Тgгяна
михайлiвна

38 Марцинишин
Юрiй
степанович

матвсенко
олексiй
васильович

зб

з9

эавiлувач вiддiлення, лiкар-
статистик

директор

юрисконсульт

зшiлувач шбулаторii, лiкар-
rrедtатр дiльничний

заступник начаJIьн ика вlддшу

начшьник цеху

КНП "ЦПМСДNс2'
Святошинського району

м. Киiв

Комунальне некомерuiйне
пiдприсмство

"Консультативно-
дiагностичний центр"

.Щеснянського району м,

Кисва

КНП "ЦПМСД Nq2-

Святошинського району
м. Киiв

кнп "цпмсд.Ilъ2,
Святошинського району

м. Киiв

ПАТ<Транснацiонал ьна

фiнансово-пром ислова
нафтова компанiя

кУкртатнафта>

ПАТкТранснацiональна
фiнансово-промислова

нафтова компанiя
<Укртатнафта>

Знас

Знас

Знас

Знае

Знае

Знае

урс { оп

курс h ОП

.00-1



4|

40 Матвiйчук
Олександр
васильович

Мелiхова
Тsтяна
ВалlерiТвна

Мехова
Марина
василiвна

4з Михолап
Васшlь
[ванович

{ý |Москаленко
Вментина
Федорiвна

42

iнженер алмiнiстративно-
господарського вlJцшу

заступник дирепора з

медишого обслуговувilння

iHlKeHep з охорни прачi l
катеюрii вiддйу охорни прачi

головний енергетик

завiдувач амбулаmрii, лiкар -

педатр

се9тра- госп оди ня

,I|,П "Головний навчitльно-

методичний центр

Щержпрачi"

КНП "ЦПМСДN92"
Святошинського району

м. Киiв

дЕржАвнЕ
пцприсмство

,шосткинськии
зАвод "lмпульс"

дЕржАвнЕ
пIдприемство

"шосткинськии
зАвод "Iмпульс,

кнп "цпмсд лi2,
Святошинського району

м. Киiв

кнп "цпмсд JФ2"

Святошинського району
м. Киiв

Знае
Знас
Знас
Знае

Знас

Знае

Знае

Знае

Знас

l .l5-07



Московко
Леонiд
Iванович

[Iазаренко
Снiжана
Анатолiтвна

алiсний
лег
вгенrиович

аумов
ндрiй
асильович

46

48

49

5l

iнженер з технiчного нагляду

команлир загону ОАРС

лнреmор Обцiвськоi
мiськрайонноi фiлii Киiвського

обласного цсtfтру зайн rтосгi

начzцьник виробнпцтва Nч2

начшьник вiддiлу оП

начаJIьник вiддiлу оП

дЕржАвнЕ
пlдприсмство-шосткинськии
зАвод "lмпульс"

ПАТ<Транснацiональна

фiнансово-промислова
нафтова комланiя

кУкртатнафта>

Обухiвська м iськрайонна

фiлiя КиIвського
обласного цснтру

зайнятостi

ПАТкТранснацiональна
фiнансово-промислова

нафтова компанiя
<Укртатвафта>

тов "MAУTEXHIK"

ToB,MAУTEXHIK"

Знас

Знае

Знас

Знае

Знае
Знас
Знае
Знас

Знас

0_ 18

1_1Е

.00-1

.00_1

.00_1

.2з-

5-07



52

53 Нiкiтчук
Юрiй
Петрович

остапенко
Микола
Олександрович

55 Павленко
Леся
миколаiъна

56 павловська
Катерина
Петрiвна

54

сеmра медична старша фiлii
NqI

начмьник Втн

заступнпк головного lнженера
- пачшьник вtдJlшу охорони

працl

звiдумч фЬii Nэ l , лiкар
загшьноi пракяки - сiмейний

лlкар

заступник дир€пора з охорони

дпинсmа m мfiеринстм

начшьник змlни ФепроФанцll

КНП "ЦПМСДNs2"
Святошинського району

м. Киiв

ПАТ<Транснацiональна

фiнансово-пром ислова
нафтова компанiя

кУкртатнафта>

ПАТ<Транснацiонал ьна

фiнансово-пром ислова
нафтова компанiя

<Укртатнафтоl

КНП "ЦПМСДЛf,]2"
Святошинського району

м. Киiв

КНП "ЦПМСДJ,lr2'
Святошинського району

м. Киiв

Публiчне акцiонерне
товариство

"АрселорМiтгал Кривий
Рiг"

Знас

Знае

Знае

Знае

Знае

Знае п 1.00_ 5-88



нченко

Петрученко
Наталliя
вячеславiвна

Пивовар

[митро
миколайович

60

бl

рович

62

бз

головннй енергtrик

качшшк вlддury

енергетичного

начшьник виробничша

керlвник департаменry з

вирбншого аrогранспорry

иступник диреffiора з

економlчних пиmнь

ПАТ<Транснацiональна

фiнансово-пром ислова
нафтова компанiя

кУкртатнафта>

дЕржАвнЕ
пцприемство

,шосткинськии
ЗАВОД "IМПУЛЬСU

КНП "ЦЛМСДNс2"
Святошинського району

м. КиТв

ПАТкТранснацiональна

фiнансово-промислова
нафтова компанiя

<Укртатнафта>

прАт ".щтЕк киiвськl
РЕГIОНАJlЬНI

ЕлЕктромЕрЕжl,

КНП "ЦПМСД Ns2"

Святошинського району
м. Киiв

Знас

Знас
Знас

Знас

Знае

Не знае
Не знас
Не знас

Знае

00_1 1-1E

00-1 2-|
.00-1

.00_1

l
1-1



сиволобов
Марк
васильович

слiпченко

.Щмитро
АНТОНОВИЧ

CHiTKo
владислав
Олександрович

Старовойт
Роман
васппьович

манець
олодимир
iкгорович

64

65

66

6,|

68

головниf, юрисконсуьт ВЗПР
дIз

првiлний iнженер

майсгер

головниfi iнженер TEl-{

начальник дiльницi Рмо цеху
Ns7

завiлувач амбулаmрii, лiкар
загальвоi пракгики - сiмейний

л|кар

Акцiонерне товариgгво
"КиТвгаз"

прАт "!тЕк киiвськI
РЕПОНАJIЬНI

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI"

прАт "[тЕккиiвськI
РЕГIОНАJIЬНI

ЕлЕктромЕрЕжl"

Публiчне акцiонерне
товариство

"АрселорМiттал Кривий
Рiг"

ПАТкТранснацiоншtьна

фiнансово-пром ислова
нафтова компанiя

кУкртатнафта>

КНП 'ЦПМСД J,lb2'

Святошинського району
м. Киiв

Не здавав

Не знае
Не знае
Не знас

Не знас
Не знае
Не знае

Знае

Знае

Знае

-l2
18

-l8



70 Цюцюра
Олексiй
Вiкгорович

Черкасенко

Юрiй
васи.льович

7|

старлий iнженер ВТН

керlвник шсневого
виробниtпва

заgгупник директора

.Щепарамеrгry з тtплослtлового

i газового господарсгва УЕД

нача.льник чеху Nлl4

головна медична сестра

ПАТкТранснацiональна
фiнансово-промислова

нафтова компанiя
кУкртатнафта>

тов "учбовий комбiнат
"Славутич"

Публiчне акчiонерне
товариство

"АрселорМiттал Кривий
Рiг"

Публiчне акцiонерне
товариство

"АрселорМiтгал Кривий
Рiг"

ПАТкТранснацiональна
фiнаrсово-пром ислова

нафтова компанiя
<Укртатнафта>

КНП "ЦПМСДNs2"
Святошинського району

м. КиiЪ

Знас

Знае

Знас

Не здавав

Знас

Знас

l .fl -l8



Jý |Шипко
Андрiй
Володимирович

заfrупник головного
енергетика з

елеmропостачання -
начальник цеху Nл l 2

завйувач амбулаторii, лlкар
загаrrьноi пракгиш - сiмейний

лrкар

Голова KoMiciT

Члени KoMicii:

ПАТкТранснацiональна

фi нансово-промислова
нафтова компанiя

кУкртатнафта>

КНП "ЦПМСДNs2"
Святошинського району

м. Киiв

Знае

Знае

I.

о


