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засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

23.10.2020 р.

Комiсiя у складi:

Голови комiсii,Щержпрацi:

CoKicHKa В.В. - т.в,о, Голови ,Щерrкпрацi

м, КиТв

Заступника голови комiсii.Щержпрашi:

Членiв KoMicii:

Тименка Д.В. - засryпника начiulьника управлiння - начальника
вiддiлу наглялу за об'скrами котлонагляду ,

пiдйомними спорудами та на транспортi управлiння
нагляду в промисловостi i на об'скгах пiдвищеноi
небезпеки Головного управлiння !ержпрашi у
китвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника департамеlтг} з охорони працi
ФелерачiТ профспiлок УкраТни. (за зголою)

Баношенко Н.М. - виюlадача ДП "ГНМЦ" (за згодою)



створена на пiдставi наказу Держпрацi вiл 15,05,20l7p Ne65 перевiрила знання наступних
законодавчих та пормативно-правових aKTlB з охорони праLIl:

виvоrи до робо]олавuiв шодо 1ахист) прашiвникiв Bir шкiлливоlо вплив1 хiviчних
речовин t НПАОП 0,00-8.1 l- l 2 t: Законодавчi aKl и з охорони прачi. гiгiсни праui. надання
домедичвоi допомоги лотерпiлим, електробезпеки, поrкежноi безпеки (Загмьний курс з ОП);
Правила безпеки систем газопостачання (НlIАОП 0 00_ 1.76_ 15): Прави-,Iа будови i бе ]печноi
експ-пуатацii лiфтiв (НПАОП 0 00-1 02-08); Правила з безпечноi експлуатацiI систем вентиляцii
у хiмiчних виробництвах (НПДОП 0 00-1.27-09); IIравила охорони прачi на автомобiльному
транспортi (НПАОП 0,00-1.62-12); Правила охорони лрахi пiд час вантажно-

розв.lятажувмьних робiт (НПАОП 0,00- | ,75- l5); Правила охорони trpaui п i,1 час ви конання
робiт на висотi (НПАОП000-1 l5-07); Правила охорони працi пi,л час експлуатачii
вантажопiдiйммьвих крапiв, пiлiйма,rьних пристроiв i вiдповiдного обла,цнанttя (НПАОП 0 00_
1,80-18); Правила охорони прачi пiд час експлуатацiI обладнаяня, що прачюс пiд тиском
(НПАОП 0,00-1,81- l8); Правила охоронп працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями
(НПАОП 0.00-1,71-13); Система стандартiв безпеки прачi, Охорона прачi i промис.пова безпека

у бу,лiвництвi (.ЩБН) (НПАОП 45,2-7,02-12); Типова iпструкцiя з органiзацi'i безпечного ведення
газонебезпечних робiт (НПАОП 0.00-5.1 1-85) у насryпних працlвникlв.

лъ Прiзвпце, iм'я
та по батьковi Посадл ПИпрпсмство

Зндс,
нс знд€

Примiтка
(Правила)

2 з 4 5 6

Боядар€нко
IHHa
Володимирiвна

начальника служби
охорони працl та

цивlльного захисry

державний
iнспектор вrддiлу
наглялу в дпк.
СКС та зв'язку

Го х,вне !ппав]iннi
Лсржпрацi) Киiвськlй

Ахцiонсрнстовариство

не здавав
не ]давав
Не ]давав
Не ]давав
Не здавав
Не ]давав
Не здавав
не ]давав
Не здавав

нпАоп000_1,15-07
нпАоп 0,00_1 62- l2
нп^оп 0,00 l 7I lз
нпдоп000 ]75-15
нпАоп 0,00_ 1 76-1 5
нпАоп 0,00_ 1,80-1 8

HI IAoIl 0 00_ 1 E1-18
нпАоп 0,00-5.1l-t5
нпАоп 45 2,7 02-12

Тетяна
Федорlвна

Не rдавав
Не ]давав
не здавав
l]e здавав

зна.

ЗагмыIий курс r ОП
HIlAoIl000-1 l5_07
нI|Аоп 0 00_1,71-1з
нпАоп 0 00_1 75_ 15

Василь
Петович

департаменry
охорони працi,

цивlльного захисry!
екологlчноl
безпеки та

мобiлiзацiйноi
робо1

Заlапьний хlрс з ОП



4 Кsрлаш
Анатолiй
lванович

головний
державний

iнспектор вiдлiлу
нагляду в ДПК,
СКС та зв'язку

лерший заступник
днректора ДЕКГ

лоловний
державний

lнспектор вlддiлу
нагляду в АПК,
СКС та зв'язку

Головне управлiння
Лсрж.рацiу Ки'aвськlй

Гоfuвяе управпiння
Дсржпрацjу Ки]вськiй

Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав

Загальний курс з ОП
нпАоп 0 00-1,I5_0?
нпАоп 0,00_I 7I-1з
нпАоп 0,00_1 75_15

Загальний курс з ОП
нпАоп 0 00_1,02_08
нпАоп 0 00-1 l5_07
нпАоп 0,00-1 27-09
нпАоп 0,00_I 76_15

нпАоп 0 00-1,E0-18
нпАоп 0 00_1 81-18
нпАоп 0,00_Е lI-I2

Зала,r ьний курс з ОП

Загмьний курс з ОП
нпАоп 0 00-1.I5-07
нпАоп 0 00-1,71_1]
нпАоп 0 00- 1-75- l5

5 Пiдфиryрний
свген
памович

головного iHжeHepa
з оП та оНс

Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав
не здавав
Не здавав
Не здавав
Не зда вав

6
Руслан
Казимiрович

Щербина
BiKTop

Не ]дава в

не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав

Голова KoMicii !ержпрацi

Засryпник голови KoMicii !ержпра

стахiвський С.

сажiснко В,в

Тименко А.В,

чле-Мft6йJцхо В.А,
Т*/ Баношенконм.

Дап вл]ачi 2] l0 2020


