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ПРОТОКОЛ № 1199-21

ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

18.11.2021 Київ

Комісія у складі:
Голови Семендяй М.М. - головний державний інспектор відділу нагляду за об’єктами котлонагляду,

підйомними спорудами та на транспорті управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної
небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області

і членів комісії: Човпан М.С. - головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці
управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління
Держпраці у Київській області
Хоменко О.В. - головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві управління нагляду в
промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській
області
Марченко Ю.Я. - головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві управління нагляду в
промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській
області
Шикало В.А. - головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об’єктах
підвищеної небезпеки управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
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 праці 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 №4386 від
25.10.2021 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 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
* НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
* НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
* НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання
* НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів
* Навчання з питань охорони праці
* НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
* НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт
* НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт

* НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН
А.3.2.-2-2009)

* НПАОП 28.52-1.31-13 Правил охорони праці під час зварювання металів
* ДБН Газопостачання (ДБН В.2.5-20:2018)

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

№
з/п

Прізвище, ім'я та по
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Знає / Не

знає Примітка

1 2 3 4 5 6

1
Гладиш Олександр

Анатолійович Електрогазозварник ПП "СВ ТЕЛЕКОМ" знає НПАОП 0.00-1.15-07



2 Кузнєцов Володимир
Леонідович Монтажник мережі зв'язку ПП "СВ ТЕЛЕКОМ" знає НПАОП 0.00-1.15-07

3 Вдовіченко Василь
Васильович

Майстер будівельних та
монтажних робіт ТОВ "ІНКОС КОМПАНІ"

знає
знає
знає
знає
знає
знає
знає
знає
знає
знає
знає
знає
знає

НПАОП 0.00-1.80-18
НПАОП 0.00-1.02-08
НПАОП 0.00-1.81-18
НПАОП 0.00-1.15-07
НПАОП 0.00-1.76-15
НПАОП 0.00-1.83-18
Загальний курс з ОП
НПАОП 0.00-1.71-13
НПАОП 0.00-1.75-15
НПАОП 0.00-5.11-85
НПАОП 45.2-7.02-12

НПАОП 28.52-1.31-13
ДБН В.2.5-20:2018

4 Завальнюк Юлія
Володимирівна Директор ТОВ "ВІЛЛА ВЕРДЕ" знає Загальний курс з ОП

5 Буленок Юрій Анатолійович Оператор котельні на
газовому паливі ТОВ "Дольче Віта" знає

знає
НПАОП 0.00-1.81-18
НПАОП 0.00-1.76-15

6 Кічера Іван Васильович Інженер з охорони праці ТОВ "Дольче Віта" знає Загальний курс з ОП

7 Шостак Юрій Володимирович Слюсар газового
господарства ТОВ "Дольче Віта" знає НПАОП 0.00-1.76-15

8 Медвецька Аліна Юріївна Адміністративний помічник
ІІ категорії ТОВ "Медтронік Україна" знає Загальний курс з ОП

№
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

Голова комісії _________ Михайло Михайлович Семендяй

Члени комісії _________ Максим Сергійович Човпан

_________ Олег Васильович Хоменко

_________ Юрій Якович Марченко

_________ Віктор Андрійович Шикало
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