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ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ

28.09.2021 Київ

Комісія у складі:
Голови Черновол О.В. - головний державний інспектор відділу нагляду за об’єктами котлонагляду,

підйомними спорудами та на транспорті Головного управління Держпраці у Київській області
і членів комісії: Ковальчук А.В. - головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві Головного управління

Держпраці у Київській області
Чернецький Ю.М. - головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві Головного
управління Держпраці у Київській області

Cтворена згідно з вимогами Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони працi (наказ Державного комітету України з нагляду за охороною паці від 26 січня 2005 № 15 із змінами,
внесеними згідно з Наказом державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду №
273 від 16.11.2007 та наказом Міністерства соціальної політики №140 від 30.01.2017) та на підставі Наказу №4039 від
27.09.2021 Головного управління Держпраці у Київській області, перевірила знання чинних законодавчих актів і
нормативних документів з:

* НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
пристроїв і відповідного обладнання

* НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
* НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів
* Навчання з питань охорони праці

У наступних працівників, які пройшли навчання в "ТОВ "НЦ "ФОРМАТ""

№
з/п

Прізвище, ім'я та по
батькові працівника Посада, професія (фах) Місце роботи (для підприємства -

структурний підрозділ)
Знає / Не

знає Примітка

1 2 3 4 5 6

1 Бодров Анатолій Іванович Монтажник технологічних
трубопроводів 6 розряду

ТОВ "УПРАВЛІННЯ
БУДІВНИЦТВА

"ЗАКОРДОНМОНТАЖСПЕЦБУД"
знає НПАОП 0.00-1.80-18

2 Омелечко Олексій
Анатолійович Водій навантажувача ТОВ "ОМЕГА" знає НПАОП 0.00-1.83-18

3 Осіпчук Вадим Михайлович Водій навантажувача ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" знає НПАОП 0.00-1.83-18

4 Дядечко Сергій
Володимирович Начальник технічного відділу

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Сучасні інженерні

мережі"
знає НПАОП 0.00-1.15-07

5 Дорошенко Микола
Володимирович

Провідний інженер з охорони
праці

ТОВ "Вантажний термінал
"Придніпровський" знає Загальний курс з ОП

6 Куліков Вадим
Олександрович

Машиніст автомобільного
крану ТОВ "ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН" знає НПАОП 0.00-1.80-18

Голова комісії _________ Олександр Васильович Черновол

Члени комісії _________ Андрій Володимирович Ковальчук

_________ Юрій Михайлович Чернецький
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