
дп "головниfi нлвчл]ьн(!мЕтодIrIний цЕнтр джIрлIц"
(дI "гнмц)

протоколJ\ь 22512-20

засИrння Koмicii з перевiркн знань
з пптдпь охороцш працi

23.09.2020 р.

Комiсiя у складi:

Головц Koмicii Держпрачi:
Сажiенка В.В. - т.в.о. Голови ,Щержпрачi

3аступника голови комiсii,Щержпрачi:

Семчука P.I. - нача,'rьника головного упрактIiнrrя ,Щержпрачi у
кхiвськiй областi

tlленiв KoMicii:

Тименка д.В. - заступника нача,,Iьника 5rправлiння - начаJIьIIика

вiддirry нагляду за об'екгами кmлонагля,ry ,

пiлйомними спорудами та на транспортi упраь,liння
нагля,ry в промисловостi i на об'екгж пiдвищеноi
небезпеки Головною управлiння ,Щержпраui у
киiъськiй областi

Мацйшка В.д. - засryпника керiвника.Щепаргамекry охорови прачi
Ф9дерацii профспйок Украiни (за згодою)

м. КиiЪ

Баношенко Н.М. - виклалача ,ЩП "ГНМI_{" (за згодою)



створена на пИстirвi Еаказу Дерхпрацi вiд l5,05,20l7 р, ]Ф65 перевiрила зяавня вастJпних

заководавtlпх та вормативяо-пр€вових aKTiB з охоровя працi:

Вrrмоги до роботодавцiв щодо захисту працiввикiв вiл шкiлливого впливу хiмiчвих

речовин (НIИОП 0,00-8.1 1-121: Захонолавчi

домедиrшоi допомоги потерпlлим, електробе ;

анflя (Н
.02-08); стем всЕтиляц11

0,00-1,2 омобiльному

трмспорri (НtIАОП 0,00-1.62-I2); ПравЕла охороЕи працl

рЪrч*rч".l.-"пп* робiт (НПАОП 0.00-1.75-15); Правила охорони прац! fllд час вхкондlня

робiт ва висотi (НПАОП 0,00-1.I5-07); Правrла охорони працl пlд час_експлуатацll

i*rч*опiдi*"-"пrпх KpaBiB, пiдiйма,,lьпих пристроiв i вiлповiдяого обладнавня (НПАОП 0,00-

i,BO-tB); Пр*ппч о*орони праui пiл час експлуатачii обладншrня, цо пра:tюс пiд тиском

(НПАОП 0,00-1.81 -18); Правила
(НПАОП 0.00-1.71 - l 3); Система

у булiвяичтвi (!БН) (НПАОП 45
газовебезпечних робiт (НПАОП 0-00-5,1 1-85) у наступних працlвникlв:

Прiзвпще, iм'я
та по батьковi

Бондаре ко

Волошмшрiвна

АТ "Запорiхгаз" нпАоп 0.00-1,I5-07
шIАоп 0.00_ 1 62-12
нпАоп 0.00-1,71-1з
нIIАоп 0.00_1 75- l5
шIАоп 0,00-1.76-15

шшоп 0.00-1,EO-t8
нпАоп 0.00-1.81-18
нпАоп 0,00-5.11_85
нIlАоп 45.2-7.02_12

Не здавав
Не здавав
Не здавав
не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав



Бровч€нхо
тетпrа
(ЬдорЬна

Гончзрук
Василь
Пегровяч

Кaрrrш
Аmтолй

Не здамD
Не здавав
Не здавдв
Не здавав

юловпвй дерюшй

яаrляду в ДК, СКС та

дrрпор дспарв€Ету

шв|льноm фФу,
ехологiчяоi бс]п€r, та
мобiлiшriйяоi ро,бот

mловний дсржавяrй

наллr.цу в ДIlq СКС та

Головве управлiнlrя
Дерrшрещ у

кяiвсъкiй областi

АкцiоперЕе
mмрпство

Головве управлiпrrя
Дер>rорацi у

киiъськiй обласгi

Загальний курс э ОП
нпАоп 0.00_1.15-o?
нIIАоп 0.00_1,71-1з
нпАоп 0.00_1.75-15

Не здавав Зsгальний ry?с з ОП

Заrальний ýтс з ОП
шъоп 0,00_1.154?
шъоп 0,00-1.?1_1з
нIIАоп 0.00-1,75-15

Не здавав
Не здавав
Не здамв
не здавав



коэ.*
IBm{

мшур
Юрй
Петовпч

ПИфягурнd
еЕrЕн

Украiвський
науково-дослiдЕий

rIlсTBT)'т
спецiапьrrоi TexEiKIr

та судових
еrcпертиз СБу

ПрАТ "АК
"Киiвводоклlал"

ПрАТ "Ifuiвський
картонцо-
пашеровий
комбiнат"

Загальвпй ýтс з ОП

ЗагаJtьний курс з ОП

Загальний курс з ОП
нIIАоп 0.00_1.02-08
нIlАоп 0,00-1.15_07
шIАоп 0.00_1,27-09
нIиоп 0.00_1.76-15
нпАоп 0,00-1.80_18
нгиоп 0.00_1.81_1E
нтIАоп 0,00_t.I1-12

знае

Не здававlмпяrк reяершьtsоm
дяр€кmрд - дир€ктор

дЕкr

засгдних mловноm
iшЕерзОПвОЦС

Не здавав
но здавав
Не эдаьав
Не здавав
Не здавав
не здавдв
Не здавав
Не здавав



ролlвськхп
Руслан
Казшii!ювrч

Щербпнl
BirroP
Дмгтровпч

головяlй держааий

вФля4/ о ДПq СКС та

Головве управлiнrrя
.ЩержIрачi у

кпiвськiй облас-гi

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП
нIIАоп 0.00-1.1547
нtиоп 0.00_1.71_Iз
нrиоп 0.00_1,75_15

диреmро ДЕКГ
ПрАТ"Ж

"КиiЪводокдrал"
Не здаЕав

Не здsвлв
Не здомв
Но здавав
Не зддвав

Голова комiсii,Щержпрацi

3астушlик головIi Koмicii

Сем.тлс P.L

Члепr KoMicii: Мацiяlцко В.А.

CaжieHKo В.В.

Тименко А.в.

--Баяошепко Н,М.

Д3ь.rддчi: 2Э 09 202О


