
дп "головниЙ нлвчдльно_мЕтодичниЙ цЕнтр дЕрImрдцt"
0цп "гнмц)

протокол лъ l89-2l

засiдавня KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

l4.05.202l р.

Комiсiя у склалi:

Голови KoMicii:

м. киТв

об'скгах пiдвищенноi пебезпеки управлiнвя нагляду
в промисловостi i на об'скrах пiдвиценноi небезпеки
Головного управлiння Держпрацi у КиТвськiй
областi

- начальника вiддiлу нагляду в АПК та СКС
Головного управлiння [ержпрачi у КиТвськiй
областi

Мартиненка В.В. - нача.льника вiддiлу н гля,ry на виробницгвi i на

Членiв KoMiciT:

Ддуха А.м.

Пустовойтовоi М.Г. - начальник вiлдi,ту наглялу у булiвничтвi управлiння
нагляду в промисловостi i на об'скгах пiдвищеноi
небезпеки Головного управлiння !ержпрачi у
китвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника fiепартамеrrry з охорони прачi
Фелерачii профспiлок Украiни (за згодою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiння Держпрацi у Киiвськiй об-rастi вiд
l5,03,202l р. Л9 1 |09. р. N9 . перевiрила знаняя насryпних законодавчих .la нOрмативно-
правових aKTiB з охорони пp ri:

загальнi правила вибухобезпеки для вибухопожех<онебезпечних хiмiчних.
нафтохiмiчпих i нафтопер€робних виробництв (НПАОЛ 0,00-1.4 |-tE): Законодавчi акти з
охорови працi, гiгiспи працi! надання домедичноi допомоги потерпiлим, електробезпеки.
похехноi безпеки (Загальний к}рс з oll); Правила охорони працi пiд час виконання робiт на
висотi (НПАОП 0.00-1.15-07); Правила охорони працi пiд час експлуатацii
вантажолiдiймальних KPaHiB, пiдiйма,lьних пристроiв i вiдповiдного обладнання (НПАОП 0.00_
1.80-18); Правила охорони працi пiд час роботи в хiмiчних лабораторiях (НПАОП 73.I- l ,l l-
l2); Правила охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НПДоп 0 00_ 1.7l -
l3); Праэила охорони прачi при холоднiй обробцi металiв (НпАоп 0,00_1.68- l3) у наступних

икlв:
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Прiзвище, iм'я
та по батьковi Посада Пцприсмство

Знас,
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2 3 4 6

костянтин
Володиirирвич

ТОВ'Гранд_Марkет" знас нIlАоп 0 00_I l5-07

Бопдаренко

Дем'яновнч

Г€т
Марина
Володимярiвна

Дря€в,
олена
ЮрiТвва

тов "коксовий завод
"новомЕт"

А I "стома"

АТ "стома"

нпАоIl 0_00_ 1 ,Е0- I 8зна€

llIiA()II7,] ] l l1-1]

нпАоп 73 1_1 l1_12
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5 Куrfiецовд

наталjя
СергiТвна

Ат "сmма" знас нпАоп 7з 1- I.1 I-I2

Мздsр
Олексавдр

емерiкович

Перспсчай
олена
АнаmлiiЪна

Марина
ЮрiiЪва

ЯровпП
Олександр

тов "коксовий эавод,новомЕт" нпАоп000_180_18

нпАоп 0 00-1 41-88

нплоп000 I 11,88

не здавав

АТ "Стома"

Ат "сmма" зна€

Знас

Не здаsав
Не здавав
не здавав

тов,стАлЕкс" Заrмьний курс з ОП
нпАоп 0.00_L6E_l]
нпАоп 0.00_1,7I-1]

голова koMicii

члени Koмicii:

Мартиненко

войтом М,Г.

ацiяшко В,А,

Лата Fи.тчl 1,105 2n2l


