
дп "головний ндвчлльно-мЕтодичНИЙ ЦЕНТР ДЕP)t(ПРДЦl"
(дп "гнмц,)

протокол }lъ lбЕ-20

засiдання KoMicil з перевiрки знань
3 питань охороши працi

l'1.07 ,2020 р. м. киiв

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

Тименка д.В. - начiцьника вiллiлу наглялу за об'скгами
котлонагляду t а пiдйоцними спорулаvи управлiння
нагляду в промисловосr i i на об'скгах пiдвиценоj
небезпеки Головного управлiння .Ilержпрашi у
киiвськiй областi

Членiв KoMiciT:

ПустовойтовоТ М.Г. - нача,rьника вiддiлу наглялу у булiвничтвi управлiння
нагляду в промисловостi i на об'сктах пiдвищеноТ

небезпеки Головного управлiння ,Щержпрачi у
киiвськiй областi

Попiченка о.Е. - нач;lльника вiддiлу нагляду в машинобудуваннi Iа
енергетицi Головного управлiння ,Щержпрачi у
китвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника департамеrrгу з охорони прац|

Федерацii профспiлок Украiни, (за згодою)
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Жирнов
Анатолiй
Леонlдович

Жхрнов
IBaH

леонiдович

Андрiй
миколайович

олеш
Богдан
Сергiйович

lнженер з охорони
прачi

монтажник

створена на пiдставi наказу Головного управлiння flержпраlti по Киiвськiй областi вiд

08,07 2020 р. N9 2023, р No , перевiрила знання наступних законолавчих ,га норматнвно-

правових aKTiB з охорони працi:

Законодавчi акти з охорони прачi. гiгiсни працi. надання домедично-l допомоги

потерпiлим. електробезпеки. пожежноiбезпеки (Зага.льний курс з ОП): IIравила о'(орони працi

пiл час виконанпя робiт на висотi (НПАОП 0.00, L l5-07) у паступних праuiвникiв:

Знас,
He:tllдc

Примiткд
(Правила)Пiдпри(мство

Прiзвпще, iм'я
та по батьковi

lовsриство ] об\rсжсно
BirпoBi:lgbHlclK} "Aiiov"

тов,БулlвЕльнл
к()мllлlllя

yKPllll]F](,llLl llIP,

l овrписruо l обчсжс,л)
Bi ]rкпilаl!i]сгю "л li(пl"

lовапиство l обмсжсно
вi:lловlluьнrсгк, "л]'ioM

l оварисlFо l Фбпсжсlп)
Bi,ltюli,lalыl]o к)' л-,шl"

директор Не здааав Залальний курс ] ОП

не зjlавав

знас

Не ]лавав

не здавав

Не здавав

нtiАоп 0.00-LI5-07

Загмьний курс з ОП

нпАоп 0 00-1 I5-07

нпАоп 0 00_1 l5-07

нпАоп 0,00_1.15_07
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еоргlиович

монтажник

директор

головд koMicii

Члени KoMicii:

Товдристm з об,,ежено
вiдпов|даlьнiстю "Алiом"

ТовариФво r обмfl{ено
вiпповiдаjьн,стю "Алiом"

не здавав нпАоп 0,00_1,l5-07

Не здавав нпАоп 0,00_1.15-07

Попiчепко о.Е.

Д.Е 0идачl l707 2020

irl},rпеьut,


