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Мдttч€вськлй О.Г. - головний державний iвспекrор вiддйу нагляду за об'екгами
котлонtгляду та пiдйомними спорудами управлiння наллядl в промисловостi i на
о6'€ктах пйвищевоi небезпоки Головноrо упрамiння Держпрацi у КиiЪськiй
областi.

i членiв Koмici]i: ПоФой А.В. - головяий державний iнспекгор вiддi,ту нагляду за об'скгами
котлонагляду та пЙЙомними спорудами управлiння нагляд;,, в промисловостi i на
об'екгах пiдвищеноi небезпеки Головного упрамiння Держпрацi у Киiвськiй
областi,
Сергесв О.О. - головний державний iнспекгор вiддi,ту вагляду за об'ектами
котлонагляду та пiдйомниvи спорудами улравлiння наtляду в промисловостl iHa
об'ектах пiдвищеноi небезпеки Головного упраь,Iiння Держпрацi у Киiвськiй
областi.

Створена згiдно з вимогами (Типового положоння про порядок проведення навчання j перевlрки знань
з лmань охорони працi)) (Наказ Дер)rзвного KoMiTgц/ Украiни з нагляду за охороllою лрацi вiд 26 сiчня
2005 року Л9 15 iз змiнами, вЕесеними згiдно з наказом Дер)кавного KoMiTeTy Украiви з промисловоi
безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду N927З вiд 16.11.200? року та Наказом MiHicTepcTBa
соцiмьноi полiтики N9 140 вiд З0 01.2017 року) на пiдставi Наказу Головного управ,,liння Держпрацi
Украiни у КиiЪськiй областi 08 07.2020 р. N9 2023, перевiрила зпання з чинн}lх законодавчих та
нормативно - правових акгiв:

. законодавчж акriв з охорови працi, пожежноi безпеки, елекrробезпеки, гiгi€ни працi,
виробничоi caHiтapii, надання домедичноi допомоrи потерпiлому в разi нещасного випадку m
iнших вормативних aKTiB ЗАГАJ]ЬНИЙ КУРС З ОП,

. ПравIn'Iа охорони працi пiд час експ,,lуатацii навантая,ryвачiв нтlАоп 0.00-1.8з-lЕ,

. правила охорони працi пц час експ,lуатацii обладнавня, цо працю€ пц тиском
нtиоп 0,00-1,81_18

у насryпних посадових осiб, працiвникiв та фахiвцiв, якi проЙш,Iи вавчання в ТОВ навчмьниЙ
(I .]к( ]l lHP l >
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2 jl 5 6

Деревiцький
Назарiй
вiктооович

Фiзичва особа-
пiлпDи€меuь

ФОП ДЕРЕВIrЬКИЙ
нАзАрlЙ

ВIКТОРОВИЧ
Загальний х}тс з ОП

2.

Кондришив
Аtцрiй
Володимирович

Фiзична особа-
пiдприемець

ФОП КОНДРИШИН
АндрIЙ

володлмировиt{
Зага,,iьний к}рс з ОП

зiменковський
Сергiй

Фiзична особа-
пlдприемець

Фоп
ЗIМЕНКОВСЬКИЙ
сЕрпЙ lгорович

Зага,,iьниП l\урс з ОП

4,

Шевцов
Олександр
вмеDiйович

Фiзична особа-
пiдприемець

ФОП ШЕВЦОВ
олЕксАнд

ВАЛЕРIЙОВИtI
Загальний крс з ОП



5

сrтгницький

олексмлDович

Фiзична особа-
пiдприемець

Фоп ситниtъюй
АртЕм

ОЛЕКСАНДОВИЧ
Загальний крс з ОП

6
Шатова
натмiя
михайлiвна

Керiвник вiддiлення
квмiфiкацii

ФОП ЕХАНЕ ОЛЬГА
BAJIEPIlBIiA Загальвпfi к}тс з ОП

,7
Прадiй
Михайло
вмекгинович

Дирекгор
тов "уБк

"БудрЕсурс" ЗагальниЯ ýФс з ОП

Е

сiлiонов
Сергiй
михайлович

Дирекгор тов ,вк ,стц трЕЙд" ЗагальнйП к]Фс з ОП

9-

сiлiонов
Михайло

Фiзична особа_
пiдприемеrр

Фоп сшlонов
мrr{Айло

МИХАЙЛОВИЧ
Загальний ц?с з ОП

l0
сiлiонов
Олександр Дирекгор тов ,стн групп" Загальний к}рс з ОП

1l
Тарасенко
Юлiя
СеDгiiЪна

Iнженер з охорони
працl

тов ,Аддлкс
clcTEMc

МАНЮФЕКЧУПНГ,
Загальнпй ц"с з ОП

l2
Хряпа
Сергiй
вдсильович

Слюсар з ремонту
колiсних

тDilнспоDтяих засобiв

ТОВ"АВТОМОБПЬНИЙ
цЕнтр _

голосIlвськии"
нпАоп 0,00_t 81-18

lз
Рейнт
Богдан Водiй ндвантажувача тов ,укрпроФIль, нпАоп 0 00-1 8з.l8

\4
Масько
Андрiй
олександDович

Водiй нав tтажувача ТОВ ЧНТЕРГIПС" нпАоп 0,00_] 8з-18

l5,
опанасенко
Роман
вiкгорович

Водiй наваЕгФкувача ТОВ ЧНТЕРГIПС" нпАоп 0.00-1,83- 18

lб
колесникова
lрина
миколаiвна

Фiзична особа-
пiдприемеrр

ФОП КОЛЕСНИКОВА
IриtlА миколдlвнА Загальнrй ryрс з ОП

гоJrова Koмicii

tlлеrr Koмicii

олексiй мдвчевськхй

АЕдрiй Постой

ОлексаЕдр Серге€Е


