
лl],, I-oJloBH и Й ндвчдл ьно_м Етодичн иЙ цЕнтр дЕржпрдцl"
(дп "гнмц")

протокол N 739-21

засiдання Koмicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

l0.12.202l р.
м. Киiв

Комiсiя у скlrадi:

Голови KoMiciT:

Рогозiна C.I]. - зас.ryпника начальника управлiння - начальника

вiддiлу нагляду за об'сктами котлонагляду,

пiдйомними спорудами та на транспортi управлiння
нагляду в промисловостi i на об'скгах пiдвищеноi
небезпеки Головного управлiння .Щержпрачi у
китвськiй областi

Ч.пенiв KoMiciT:

l{iдуха л.м. - начальника вiддiлу нагляду в АПК, СКС та зв'язку

управлiння нагляду в промисловостi i на об'сктах

пiдвищенот небезпеки Головного управлiння
/{ержпрацi у Киiвськiй областi

КовzulьчУка A.I]. - головнОго держаВного lнсПектора вlддlJry нагляду у
булiвничтвi управлiння нагляду в промисловостi i на

об'екгах пiдвищеноi небезпеки Головного

управлiння Щержпрацi у КиIвськiй областi

Мацiяrrrка I].д. - зас,ryпника керiвника.Щепартаменту з охорони працi

ФедерацiТ профспiлок УкраТни, викладач ДП
"ГНМЦ" (за зголою)



створена lIa lliлс,гавi llаказу l'оловного управлiння Щержпрачi у Киiвськiй областi вiд

25.|0,2O2l р. Nl4386- р. Nl - перевiрила знання наступних законодавчих та нормативно-

правс)вих aкliB з охорони працi:

Вимоl-и lцоло безгtеки та захисту здоров'я працiвникiв пiд час роботи З екранниМи

прис1.рояМи (I{гlдоI1 0.00-7.1 5-18); ВимогИ до роботоДавцiВ цlодо захисту працiвникiв вiд

шкiдливого впJIиву хiмiчних речовин (нпАоll 0.00-8.11-12); Зага-гrьнi вимоги стосовно

забезпечення роботодаl]Ilями охоро}{и праui прачiвникiв (НПАОП 0.00-7.11-12); Законодавчi

акти ,] охоро}IИ llрашi. гiгiснИ працi, наl(аннЯ домедичнОi допомоги потерпiлим, електробезпеки,

пожс:жнот СlсзItски (заl-zutьний курс з Оп); lнструкчiя з органiзацii безпечного ведення вогневих

робi-г на виб\,хоtlожежонсбезпечних та вибухонебезпечних об'сктах (нпАоП 0.00-5.12-0l);

Правила бсзtlеки лля виробництва хлiба, хлiбобулочних та макаронних виробiв (нпАоп 15.8-

1.21-1J2),l [равила безllеки ttiд час поводження з вибуховими матерiалами промислового

призначення ([Il lдоl I 0.00-1.66-13); Правила безпеки при виробництвi та споживаннi

прод,уктiв роздiленIlя повir.ря (нпАоП 0.00-1.65-88); Правила безпеки систем газопостачання

(нпl\оп 0.00-1,76-15): ГIравила булови i безпечноi експлуатацii ескалаторiв (нпАоп 0.00-

1.06-77): l [рави.llа бу;tови i безпечноТ експлуатацiТ лiфтiв (нпАоП 0.00_1.02-08); Правила

експ.JrуатаlliI с.rtск,грозахисtIих засобiв (нпАоП 40.1-1.07-0l); Правила охорони праui в

деревообробlriй промисJIовостi (H1-IAoIl 20.0-1.02-05); Правила охорони праui для об'сктiв

розлlliбноТ,горr-iвlri (l{lrАоП 52.0-1,01-9б); Правила охорони працi для пiдпри€мств

громадськоl.о харчування (tJПАоп 55.0-1.02-96); Правила охорони прачi для пiдприсмств та

органiзаuiй rrолiграфiчноТ промисловостi (нпАоП 22,|-|.02-07); ПравиЛа охоронИ працi длЯ

прачiвникiв "тtiсового t,осполарства та лiсовоТ промисловостi (нпАоП 02.0-1.04-05); Правила

о*оро"" llpalti tta ав,гомобiлl,ному транспортi (I-ttlАоп 0.00-1 .62-|2): Правила охорони прашi

пiл час булiвlrtлIt,r ва. ремоllту,га у,гримання автомобiльних лорiГ (нпАоП бЗ,2|-|.01-09);

l1равrила охор()rlИ lrрацi пi/l чаС ваI]тажно-розвантаЖуваJIьних робiт (нпАоП 0.00-1.75-15);

IIравила охороI{и lrparti пiл час виконання робiт на висотi (нпАоП 0.00-1.15-07); Правила

o*opon" праui пi,;t час експлуатацii вантажопiдiйма,чьних KpaHiB, пiдiймальних пристроiв i

вiдпrlвiдного обrlаднання (НПАоп 0.00_1 .80-18); Правила охорони праui пiд час експлуатаuiТ

навантажувачiв (I{lIдol1 0.00-1.83-18); Правила охорони праui пiд час експлуатацii

обладнання. lllo llpall|oc Itijt тиском (нI]АоП 0.00-1.81-18); Правила охорони прачi пiд час

eцcпJIyal,a|til'rctt.ltoMcxatliчlto1,o обзrаднання електростанцiй, теплових мереж i

тепловикорис,г()l]увагIьI{их установок (нпАоП 0.00-1.69-13); Правила охорони праui пiд час

зварювання McTa..ltiB (нIIдоII 28.52-lr,З1-13); Правила охорони праui пiд час ковilльсько-

пресових робiг (tltlАоIl 28.0-1.33-13); Правила охорони прачi пiд час роботи з iнструпlентом

,u пр"..,,рпями (l{l]AoII 0.00-1.71-1З); Правила охорони прачi та безпечноТ експлуатацii

технологiчних ,грубоlrроволiв. (нпАогI 0.00-1.7З-l4); Правила охорони праui у гiвовому

господарс,l.вi lriлприсмс,гв чорноТ металургiт (нпАоП 21.|-|.09-09); ПравиЛа технiкИ безпекИ

при e6cпJlyal,altiT систем волоtIостачання та водовiдведення населених мiсць. (нпАоп 41.0-

1.0l -79): Сис lcMa cTaH/tap.riB безпекИ прачi. Охорона праui i промислОва безпека у булiвництвi
(дБl]) (I tl IAOI l 45,2-1 .02- l 2); 'Гехнiчнi правила ведення вибухових робiт на деннiй поверхнi

(нпдоII 0.00- 1 .67- 1 3); Титlова iнструкчiя з органiзацiТ безпечного ведення газонебезпечних

робiт (НlIДО| I 0.00-5.1 l -S5) у наступних працiвникiв:

Киjвська морська школа
Товарис,гва сllрияння

tlборони УкраТни

Алексан;tров

Сергiй
васи.llьович

Пiдприсмство
llрiзвиlltе, iм'я
1,а llo ба,гьковi

2

воltoла ]ний t|tахiвешь Не здавав нпАоп 0.00-1.75-15



Амельченко
Тетяна
lBaH iBt ta

,dнлроlltук
С)лексан;tр
Андрiйович

Багров

tОрiй
l\на,гtl;l iйови ч

l-апчук
l]оло;lимир
I ванови ч

Голич

llОрiй
ВолоlIим ирович

Гостсв

Волоltимир
l ванови ч

наtlмьник вlдJllлу

lllжснер ] охорони працl

]ас-tчпник гоJlовного MexaHlKa

rоловний MexaHlK

головilий технолог - наtlilьник

те\н|r|ного в1,Iцlл\,

пАт
('ГРАНСI-1АЦIОНАЛЬНА

ФlнАнсово-
ПРОМИСJIОВА

НАФТОВА КОМПАНlЯ
КУКРТАТНАФТА>

Киiвська морська lllкола
Товариства сприяння

оборони УкраТни

ТОВ "АВ Метал Груп"

пАт
кТРАНСНАЦIОНАЛЬНА

ФII-1Ансово_
ПРОМИСЛОВА

нАФl,овА компАнlя
кУКР'IАТНАФТА>

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповIдАльнlстю
"росАвА тАЙЕрс"

пАт
кТРАНСНАЦlОНАЛЬНА

ФlнАнсово-
ПРОМИСЛОВА

НАФТОВА КОМПАНlЯ
(УКРТАТНАФТА))

пАт
кТРАНСНАЦlОНАJlЬНА

ФIнАнсово-
ПРОМИСЛОВА

НАФТОВА КОМПАНlЯ
кУКРl'АТtlАФТд>

наtluьниБ виробниuтва Знас нпАоп 0.00-1 ;lз-l4

Знае

Не здавав

Знае
Знае

Знас

Знае
Знае

Знае

нпАоп 0.00-1 ;lз-14

нпАоп 0.00-1 .75_15

нпАоп 0.00-1.81-18
нпАоп 0.00-1.83-18

нпАоп 0.00-1 .1з-l4

нпАоп 0.00_1 .,l3-14
нпАоп 0.00-8.11-12

нпАоп 0.00-1 .,7з-l4



2 3 4 5 6

l0

Данилюк
На l,zul iя

Васи.tt iBtta

Д,аценко
В iKTop
N'l и ltови ч

l(удник
Днлрiй
['еннаjtiйович

Квасов
()лександр

I-еоргiйович

с tаl]lllий викrlадач (посадова
tlсоба)

чr арutий tнженер з технltlного
наглялч

dlaxiBeltb iз якtrсгi 2 категорii

ll]жсtlср ] ]ехнlllного нагляду

Терноlliльський обласний
Ktlrt1 нiл-tьний навчаJlьн()-

кl,рсовий чентр

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "

l-{авчально-
консультативний uентр

"Буленергоатом"

пАт
кТРАНСНАLUОНАЛЬНА

ФIнАнсово-
ПРОМИСЛОВА

НАФТОВА КОМПАНIЯ
КУКРТАТНАФТА>

ТОВАРИСТВО З

ОБМВЖЕНОЮ
вlдповIдАльнlстю

"росАвА тАЙЕрс"

пАт
кТРАНСНАЦIОНАJlЬНА

ФIнАнсово-
ПРОМИСЛОВА

l|АФтовА компАнlя
r<УКl'ТАТ'НАФ I'A>

Загмьний курс з ОП
нпАоп 0.00-1.02-08
нпАоп 0.00_1 .06-7,7
нпАоп 0.00-1.15-07
нпАоп 0.00-1 .62-|2
нпАоп 0.00-1 .7 |-l з
нпАоп 0.00-1.75-15
нпАоп 0.00-1.80-18
нпАоп 0.00-1.83-18
нпАоп 0.00-7.11-12
нпАоп 02.0-1.04-05
нпАоп l5.8-1.27-02
нпАоп 20.0-1.02-05
нпАоп 22.1-|.02-07
нпАоп 28.52-1.31_1з
нпАоп 45.2-,7.02-|2

нпАоп 52.0_1 .01-96
нпАоп 55.0-| .02-96

Загальний курс з ОП

нпАоп 63.2|- 1.01-09

нпАоп 0.00-1 .7з-l4

Загальний курс з ОП

нпАоп 0.00-1 ,7з-|4

Знас

Знае
Знае
Знае
Знас
Знае
Знае
Знае
Знас
3нае
Знае
Знас
Знас
Знас
Знае
Знае
Знас
Знас
Знас
Знае

Знас

Знае

Знас

ll

13



|4 Ko.ltecllиK

олеl-
Ана,го.lt iйович

Кос гиllа

IVIикt-1.1tа

Ilеr,рович

Кузнсltов
вrlадис;tав
Волоrlим ирович

К|устова

C)Kcatta
l ван i вна

l\| ал itta

C).lreKcatr;lp

Сlергiйtlвич

П4 а рков
Сергi й

lОрi йович

l5

lб

17

l8

l9

20 П4арltиlrиlrlин

tОрiй
стеltаtlович

lасllllник диреfrора }

пирtrбничгва

]астуllник,rlирекгора
lll]t|lри( мства ] питань охорони

lrрацl та екологll

lлс lyl]|lllK на,tшьника ВТН

головнии еllерtетик

lнжсtlс|) :} tttrжсжноl безrlеки

пАт
к'I'РАНСНАЦlОНАЛЬНА

ФIнАI-1сово-
ПРОМИСЛОВА

НАФТОВА КОМПАНlЯ
(УКРТАТНАФТА)

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlдАльнlстю
"росАвА тАЙЕрс,

Привагttе пiдприсмствt,l
"с,гlл CEPBlc"

-ГОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

вIдповlдАльнlстю
"росАвА тАЙЕрс"

АТ "Криворiзька
теплоцентраль"

КОМУНАЛЬНЕ
пlдприсмство

"КРИВБАСВОДОКАНАЛ

гlАт
(ТРАНсНАLlIоНАЛЬНА

ФlнАнсово-
ПРОМИСЛОВА

нАФl,овА компАнlя
кУ КРl'Аl'НАФТАll

]ilc tvIlник начшыlика вlщlлv Знае нпАоп 0.00-1 .1з-l4

Знае

Знае

Знас
Знае

Знас
Знас

Знас
Знас
Знае
Знас
Знас
Знас
Знае
Знае

Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав

нпАоп 0.00-1 .7з-14

нпАоп 0.00_1 ;7з-14
нпАоп 0.00-8.11-12

нпАоп 0.00_1.80-18

нпАоп 0.00-1 .,7з-14
нпАоп 0.00-8.11-12

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00-|.l5-07
нпАоп 0.00-1 .62-12
нпАоп 0.00-1 .69-1з
нпАоп 0,00-1 .71-1з
нпАоп 0.00-1.76-15
нпАоп 0.00_1.80-18
нпАоп 0.00-1 .8l-|8

нпАоп 0.00-|.83-18
нпАоп 0.00-5,12-0l
нпАоп 28.0_1.33_1з

нпАоп 40.1-1.07-0l
нпАоп 41.0-1.01-79



21

22

2з

24

25

26 )ста псн ко

ltrl и Ko.1t а

)лсксанilрович

lанчеllко
l} iк,гор
l1етрович

\|aiicтep ] велення вибухових

робiт

ко[|анлир lагону ОАРС

llачfu lьвик виробниuтва Nl2

rrа,tаltьник BTl]

}астуllник головного lнженера
- НаЧШЬНИК ВlJullЛ!" ОХОРОНИ

працl

27 llitIlмыlик лljlьниltl Знас Загальний курс з ОП

ПАТ "Запорiзький
металургiйний комбiнат

"Запорiжсталь"

Терноп iл ьський обласний
комунальний навчально-

курсовий чентр

пАт
кТРАНСНАЦlОНАЛЬНА

ФlнАнсово-
ПРОМИСЛОВА

l-tАФтовА компАнlя
КУКРТАТНАФТА>

пАт
(ТРАНСНАЦIОНАЛЬНА

ФlнАнсово-
ПРОМИСЛОВА

НАФТОВА КОМПАНlЯ
(УКРТАТНАФТА)

пАт
к'I'РАНСНАЦlОНАЛЬНА

ФIнАнсово-
ПРОМИСЛОВА

НАФТОВА КОМПАНIЯ
КУКРТАТНАФТА>

пАт
кТРАНСНАЦIОНАЛЬНА

ФlнАнсово-
ПРОМИСЛОВА

НАФТОВА КОМПАНlЯ
(УКРТАТНАФТА))

Дll'НАЕК " EHep1,oaToM"

Е}П "Управлiння
справам и"

Знае
Знае

Знае

Знас

Знас

Знас

Знас

нпАоп 0.00-1 .66_1з
нпАоп 0.00_1 .61-1з

Загальний курс з ОП

нпАоп 0.00-1 ;lз-14

нпАоп 0.00-1 ;7з-14

нпАоп 0.00-1 .7з-l4

нпАоп 0.00_1 ,7з-14



31

29

30

з2

_) _)

з4

lit'lрисtl в и,l

[l рилача
Нелля
Ba.llep iiBlra

раltкевич
Jliлiя
1.1lcl,iBrta

PoMalteHKo
lcotr i;t

[миr рrlвич

Рулакевич
Воlttl,,lимир
зiновiйович

(--трсльнiков

Дндрiй
Во.ltо,лим ирt,lвич

l lll мба. r

_ сргl и

tlаr|3Jlьник 8}lроониllтва

l]а|lulьilик шlддlлу охороtlи
пputtti та техlrогенноI безпски

Iнже|tеD з охорони працl

llачмыlик вiддiлу ПТР

мснелжер ] навчання

tастчпвliк лире\fора з кадрlв та
Haollrul ьно-методи,l Hoi роботи

tlilllаlыlик слr,жби вибчхtlвих

l)()()ll - ]ilc] \,lllltlK,lilpehTopa ]

lllrкиlIlриtlг\

пА],
кl'РА}lСНАЦlоНАЛЬНА

ФIнАнсово_
ПРОМИСЛОВА

НАФТОВА КОМПАНlЯ
(УКРТАТНАФТА>

кп
"КРИВБАСВОДОКАНАЛ

КОМУНАЛЬНЕ
пlдприемство

"КРИВБАСВОДОКАНАЛ

КиIвська морська школа
Товариства сприяння

оборони Украiни

Тсрнопiльський обласний
комунальний навчально-

курсовий чентр

'Говариство з обмеженою
вiдповiдмьнiстю "

Навчально-
консультативний чентр

" Бу;rенергоатом "

П АТ' "Запорiзький
мсталl,ргiйний комбiнаr,

"Запорiжсгаль"

Знае

Знас
Знас
Знас
Знае
Знае

Знас
Знае
Знас

Знас

Знас
Знае

Знае
Знас
Знас
Знае
Знас
Знас
Знае
Знас

Знас
Знас

нпАоп 0.00-1 ;lз-14

нпАоп 0.00-1.8з-l8
нпАоп 0.00-5.12-0l
нпАоп 28.0_| .33-1з
нпАоп 40.1-1.07-0l
нпАоп 41 .0-1 ,0l -79

нпАоп 0.00-5.12-0l
нпАоп 28.0-1.33-1з
нпАоп 4l .0- l .0l -79

нпАоп 0.00-1.75_15

Зага-гlьний курс з ОП
нпАоп 0.00-1.76-15

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00-1.65-88
нпАоп 0.00-1.69-1з
нпАоп 0.00-1 .1з-l4
нпАоп 0.00-1 ;76-15
нпАоп 0.00-|.81-18
нпАоп 0.00-5.11_85
нпАоп 0.00-7.15-18

нпАоп 0.00-1 .66-1з
нпАоп 0.00-1 .67-1з
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нпАоп 0.00-1.83-18
нпАоп 0.00-5.12-0l
нпАоп 28.0-1.33-1з

нпАоп 40.1_1.07_0l
нпАоп 41.0-1.01_79

Загальний курс з ОП
нпАоп0.00-1.81-18
нпАоп 2,1.1-1.09-09
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