
дп "головний ндвчлльно-мЕтодичнип цЕнтр дЕрхmрдцI"
(дп "гнмц")

ПРоТокоЛ Л9 250-20

засйапня KoMicii з перевiркп знань
з питань oxopoHrr працi

30.10.2020 р.

Комiсiя у складi:
Голови KoMicii {ержпрацi:

Сажiенка В.В. - т.в.о. Голови .Щержпрачi

м. Киiв

Заступника голови комiсii.Щержпрацi:

Членiв KoMiciT:

Тименка А.В. - засryпника начiцьника управлiння - начмьника
вiддiлу нагляду за об'€кгами котлонагляду,
пiдйомними слорудами та на танслортi управлiння
нагляду в промисловостi i на об'скгах пiдвищеноi
небезпеки Головного управлiння !ержпрачi у
киiвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника департаvеFD/ з охорони прачi
Федерацii профспiлок УкраТни, (за згодою)

Баношенко Н.М. - викладача [ержавного пiдпри€мства ''Головний
навчiцьно-мстодичний цент Держпрацi'' (за
згодою)



Баландiн
Роман
Юрiйович

Беоrшк
олег
Грилорович

Бiлоколлтов
олексiй
Пgrрович

Взлу€в

Олександр

маЙстер з ремоrrry
мехустаткування

майстер з ремонry
устаткування

начмьник дiльницi

начальник дiльнилi

Анатолiйович

начальник цеху Знас Загмьний курс з ОП

створена ла пiдставi вахазу !ерlкпрачi вiд l5.05,20l 7 р. N9 65 перевiрила знання насryпних
законодавчих та нормативно-правових aloiB з охорони лрацi:

законодавчi акти з охорони працi, гiгi€ни працi, надання домедичноi допомоги
потерпiлим, елекгробезпеки, пожеlкноi безпеки (Зага],lьяиЙ курс з ОП) у наступних
працiвникiв:

Прiзвище, iм'я
та по батьковi Пiдпри€мство

Знас,
не ]нас

Прrмiткд
(Прпвила)

тов,мЕт]нвЕсг_
ПРОМСЕРВIС"

tов,мЕтlнвF]ст.
промсF]рвlс"

тов "мЕтlнвЕст_
промсЕрвlс.

,]ов,мЁтlнвЕст.

промсЕрвlс.

тов,мЕтlнвЕс,г.
промсЕрвlс,

знае

Не здавав

Знае

Знае

Загальний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП



Горулько
Роман
станiславович

Кадрясв

Кирило
Альфритович

косенков
Сергiй
леонiдович

Куp3нов
Анатолiй
семснович

l] Нестеренков

Вiтмiй
леонтiйович

l0 |Могплsт
Юрiй
Анаюлiйович

lнженер-енсргетик

начмьник цеху

в,о, майстра

начальник вIддlлч

начмьник дlльницl

провiдний
спецiмiст з

пlдлоювки та
виробництва

peMoHTiB

1 , з 4 б

IOB,METlHBEcT-
промсЕрвlс,

тов ,METlHBEc,],,

лромсЕрвlс"

тов ,METIHBEcT_

промсF]рвlс,

тов "METIHBEcT_
промсЕрвlс"

ToB'METlHBECT.
lIPoMcEPBlC,

тов "мЕтlнвЕс'г-
ПРОМСЕРВIС.

Знас

Знае

Знас

знас

Знае

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

Зага,rьний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

Загальний курс з ОПзна.



12 Новобрaвов
костянтин
В iкгорович

олейнiк
Григорiй
ПсгIович

1з

майстер з ремонту
усгаткуванн я

начмьник цеху

провiдний iHrreлcp
з охорони працi

начальник цеху

начмьник дiльницi

майстер з ремоrlry
устаткування

тов "мЕтlнвЕсг-
ПРОМСЕРВIС,

тов ,ME,t,lHBEсT-
промсЕрвlс"

тов ,ME,]'lHBEcT.

промсЕрвlс"

тов "METIHBEcT_
промсЕрвlс"

тов,мЕтlнвЕст,
промсЕрвlс.

тов,мЕт]нвЕст-
промсЕрвlс"

не здавав

Знае

знае

знае

зна.

Не злавав

Загальний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

Загальний курс а ОП

Заrальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП



1Е Чсрвевко
Кирило
Анатолiйови,l

Шульга
олег
миколайович

начальник цеху

начмьник дlльниц|

тов "METlHBEc,l,-
лромсЕрвlс"

ToB,METlHBEcT_
ПРОМСЕРВIС,

тов "METIHBEc I_
IlPoMcEPBlc,

Загмьний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

Знае

l9 зна.

начмьник д|льниц|
митро

ксандрович

голова I<oMicii

Заступник голови

Члени KoMicii: МfuIiяшко в.А-

Знас

Сажiснко В.В-

Бмошенко Н.М.
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