
IЬВIIАЛЬШИЙ IшHTP ПО ПЦГОТОВlЦ, IШРЕПIДОТОВtЦ
ТА ПЦВИЩЕННЮ КВАЛIФIКЩfi КАДРIВ

пРотокоЛ л11021
засиання l(oмicii з перевiркп знань з питань охорони працi

25i чер"",2оr,

Кrrмiсiя в складi:

tbreHiB KoMiciT:
КаLрпаш
Апатолiй
Iванович

швець
.Щr,штро
Григорович

м. Бiла Щерква

голови Koмicii:
Чорний - виконуючий обов'язки началы{ика вiддiлУ ЕагJlяд/ вОлександр ац)опромисловому комцлексi та соцiмьно-кульцрнiй сферiМиколайович Управлiння Еагляry в промисловостi i на об'iкrах 

-цiдвицЁнЬi

небезпеки Головного управлiння .щержпрацi у Киiъськiй областi,

- головний держшниЙ iнспекгор вiддiлУ ЕагJlяду в
агропромисловому комплексi та соцiально-культlрнй сферi
управлiння наIляд/ в uромисловостi i на об'екгах цiдвищено-i
небезпеки Головного управлiння [ержпрацi у Киiъськiй областi,- головний державний iнспекгор вiдд}ry нiгJIяду в
агропрмисловомУ КОt*ШЛеКСi та соцiально-культурнiЙ сферi
Управлiння нтляд/ в промисловостi i на об'екгах пiдвищеноi
небезпеки Головного управлiння ,щержпрацi у Киiъськй областi.

кO|мiсiя qгвореца ца пИставi наказу Головного уцраепiцня .Щержпрацi у КшiЪськiй
об,пастi ви 11.0б.2021 N9 2482, перевiрrrла знання з питань охорони працi тд
нормативно-правових aKTiB :

- (навчання з питань охорони працЬ) (НIИОГI 0.00-4.12-05);
- <fIравила безпеки для виробництв медичноi промисловостЬ> (НIIАОП 24.4-1.02-8S):- <Правила охоРони працi на автОмобiльному транспортiь i НIIАОП О ,00-1.62-|2);- <Правила безпеки систем газопостачi {ня)) (НIIАОП 0.00-1.76-15);- ((Правила охорони працi пiд час ексrrлуатацii обладнаrrня, що працюс пiд тиском>>

(НIIАОП 0.00-1.81_18);
- <fIравила булови i безпечноi експ,ryаталii лiфтiв) (НIIАОП 0.00-1.02-08);- (Правила охороrти працi пiд час ексrшуатацiТ навантажувачiв> (НIIАоп 0.00-1.83-18).
у працiвникiв, якi пройшли навчання в Навчальному цеЦтрi по пИготовцi,
пrерепiдготовцi та пИвищенню квалiфiкацii кадрiв:



}Ф

п,/п
Прiзвище, iмlя
та по батьковi

працiвяика

Посада, професiя
(фах)

Мiсце роботи Знае
lHe

зпа€

Примiтки

l Бiлецький
Олександр
миколайович

Завiдувач складу ТОВ (Фармацевтичний
завод (Бiофарма))>

Зва нIlАоп 0.00-1.62- l2

2. Бiлостоцька
свiтлана
василiвна

начальник
Управлiння
скJIадських
примiщень

ТОВ (Фармацевтичний
завод (Бiофарма)D

зна€ нпАоп 0.00-1.62_12

з. Кадашова
олена
Вiкгорiвна

Майстер дiльничi
виробництва
м'яких фоDм

ТОВ (Фармацевтичний
завод <Бiофарма))))

Знас
знае

нпАоп 0.00_ 1.76-15
нпАоп 0.00-1.81_18

4 Качкуркiна
Iрина
Анатолiiвна

Начальник цеху
]Фl

ТОВ (Фармацевтичпий
завод (Бiофарма)))

Знае нлАоп 0.00_1.76-15

5, Козак Ярослав
Вiкюрович

начальник
дiльничi
виробництва
спорових
лробiотикiв

ТОВ (Фармацевтичний
завод (БiофармаD))

Зна€
знас

нIIАоп 0,00-1.7б_l5
нпАоп 0.00-1.02_08
нпАоп 0.00_1,81_1t

6. Котляренко
Ярослав
миколайович

Засryпник
начмьIlика цеху
пакування

ТОВ <Фармацевтичний
завод (Бiофарма))))

Зна€
Знаa
Знас

нпАоп 0.00_1.76-15
нпАоп 0.00_1.81-18
нпАоп 0.00_1,62_12

7. Кулик
Олександр
Олександрович

Головний елекгрик ТОВ <Фармацевтичний
завод <Бiофармо>

Знае
Знае
Знае
Зна€
знае

нIиоп 0,004,l2-05
нпАоп 24.4-1.02_88
нпАоп 0,00-1.7б_l5
нпАоп 0.00-1.02_08
нI]Аоп 0.00-1,EI_1E

8, Кунинець
тgгяна
сергiiъна

начальник хiмiчноi
лабораторiТ

ТОВ <Фармацевтичпий
завод (Бiофарма))

Знае нIиоп 0.00_1.El-] 8

9. Мазуревич
Тетяна
BiKюpiBHa

Майстер цеху
пакуванЕя

ТОВ <Фармацевтичний
завод <Бiофармо>

зна€
Зна€
Зна€
Знас

нпАоп 0.00-1.76_15
нпАоп 0.00-1.81_18
нпАоп 0,00-1.62_12
нпАоп 0,00_1.83_18

l0. маковецька
ольга
василiвна

начмьник
дiльницi
виробництва
неспорових
пробiотикiв

ТОВ <Фармацевтичяий
завол <Бiофармо>

Знае
зва€
Зна€

нIIАоп 0.00-1.76_15
нпАоп 0.00-1.02-08
нпАоп 0.00-1,81-18

ll Нагорний
олексiй
вiкгорович

Завiдувач Складу ТОВ <Фармацевтичний
завод (Бiофарма>>

Знас нпАоп 0.00_1.62_12

12. Неюда [нна
Вiкюрiвна

Начальник цеху
пакувапня

ТОВ <Фармацевтичний
завод <Бiофармо>

Знае
знае
Знае

нпАоп 0,00_1,76-15
нпАоп 0,00-1.81-18
нгиоп 0.00_1.62_12



l3. Нечипорук
Iрина
михайлiвна

Керiвник

!епартамеrгу
наукових
дослlджень та
розробок

lOts (Фармацевтичний
завол <Бiофармо>

Знае
Знае

нпАоп 0.00-1,02_0s
шиоп 0,00-1.81-18

l4. олiйник
Олександр
васильович

МайстЕр цеху
пакування

l Ul] <ФармацевтичниЙ
завод <<Бiофармо>

Знае
Знае
Знае

нгиоп 0.00-1.76_15
шъоп 0.00-1.81-18
нпАоп 0.00_1.62_12l5. омельченко

Мар'яна
василiвна

Начальник цеху
},{!2

I(-)B (Фармацевтичяий
завод (БiофармФ)))

Знас
Знае

нпАоп 0.00_1,76-15
нпАоп 0.00-1.02-08

l6. Сiрченко
Марива
Леонiдiвна

начальник
мiкробiологiчноi
лабораторii

ТОВ (Фармацевтичний
завод (БiофармФ)D

Зна€
Знас

шъоп 0.00-1.02-08
нпАоп 0.00-1.81_18

17. Трiщенко
Михайло
михайлович

Головний MexaHiK lUB (ФармацевтячниЙ
завол <Бiофарма>l

Знае
Знае
Знае
Знае
Знае

нпАоп 0.004.12_05
нIиоп 24.4_1.02_88
нпАоп 0.00-1.76_15
нIъоп 0.00-1.02_08
нгиоп 0.00_1.81-18l8. хiмiченко

Володимир
Волод,rмирович

Начальник служби
з охорони працi

ТОВ (Фармацевтичний
завод (Бiофарма)),

Знае
знае
Знае
Знае

нтIАоп 0,00_ ! .76- l 5
нIIАоп 0.00_1,02_08
нпАоп 0.00-1.81-18
ньоп 0,00-1.62-12

l9 Шакiров Сергiй
Наiлови.r

начальник
виробничо-
господарського
вiддiлу

ТОВ (Фармац9втичний
завод <Бiофармо>

Знас
знае
Знае

нIиоп 0.004,12_05
нпАоп 24.4-1.02-88
нпАоп 0.00_1,76_15

голова koMicii

ILпени KoMicii:

САНДЧОРНIЙ

лй кАрлАш

ДД4ТРО IIIВЕЦЬ

i,ii
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-{",


