
ДП "ГОJ,IОВНИЙ НАВЧЛЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦI"
цп "гнмц")

ПРоТоКоЛ Nс 220-21

засйання KoMicii з перевiрки знань
з пптань охорони працi

11.06.202l р.

Комiсiя у сшrадi:

Голови KoMicij:

Дiдуха А.М,

м. ки'lъ

- начальника вiддiлу нагляду в АПК, СКС та зв'язку
управлiння нагляду в промисловостi i на об'ектах
пiдвищенот небезпеки Головного управлiння
,Щержпрацi у Киiвськiй областi

Членiв KoMiciT:

Мартиненка В.В. - начальника вiддiлу нагляду на виробництвt l ва
об'ектах пiдвищенноi небезпеки управлiння налляду
в промисловостi i на об'ектах пiдвищенноТ вебезпеки
Головного управлiння ,Щержпрачi у КиТвськiй
облас гi

Ковальчука А.В. - головного дерх(авного lнспектора вlддlлу нагляду у
булiвницr Bi управлiння нагляду в промисловостi i на
об'сктах пiдвищеноi небезпеки Головного

управлlння ,Щержпрацi у Киiвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпяика керiвника ,Щепартаменry з охорони працi
Фелерачii профспiлок УкраТни (за згодою)



створсна ва пiдставi наказу Головного управлiЕIrя Держпрацi у Киiвськiй областi BИl5,03.2021

р Na1l09,p,N9 перевiрила знанвя Еаступних зitконодавчих та вормативно-правових aKTiB з

охорони прalцli

Законодавчi акlи з охорони працi. гiliсни прачi. надаяня ломедичноi допомоги
потерпiлим. електробезпеки, похехноi безпеки (Загальний кlрс з ОП); Правила охорони прачi

на автомобiльяому травспортi (НПАОП 0,00-1.62-12); Правила охорони прачi пiд час вантажно
-розвllятirжувмьItих робiт (НПАОП 0.00-1.75-15); Правила охорони працi пiд час виконання

робiт на BIIcoTi (НПАОП 0 00-1,15-07); Правила охорони працi пlдчас експлуатацii
вантажопiдiймальних KpaEiB, пiдiймальIrих прпстроiЪ i вiлповiдного обладнаЕня (НПАОП 0,00-
I 80-18); Правила охорови пршti пiд час експлуатацii нававтаж}вачiв (НПАОП 0.00-1 83-18);
Правила охорони працi пiд час експлуатацii обладнавня, цо прд{ю€ пiд тиском (НПАОП 0.00-
l,8l -18); Правила охорояи працi пЦ час ковiшьсько-пресових робiт (НПАОП 28.0-1,33-13);
Правила охорони працi пiд час проведеппя робiт з вида:rенrrя дерев i пенькiв у населених
п}яктах УкраiЪи (НПАОП 02,0-1,08-95); Правила охороня працi пiд час роботи з iвстррлентом
та присlроями (НПАОП 0.00-1 71-13); Правила охороtlи працi при термiчнiй обробцi MeTa:riB
(НПАОП 28,5-1.02-07); Правила технiки безпеки при експлуатацii систем водопостачання та
водовiдведевня населених Micub. (НПАОП 4l,0-1.01-79); Типова iнстрlкцiя з органiзацii
безпечЕого веденЕя газонебезпечних (НI]АОП 0,00-5.1 1-85) у наступних працlвItикlв:

лъ
1lп

пIriзвпще, iм'я
та по батьковi Посдда ПЦпря€мство

Зпас,
яе зна€

Прпмiтка
(Правпла)

1 2 3 4 6

l
Олександр

Фабрика "Варiант"

обмеженою
вшповtдмьяlстю

знас нпАоп 28 5-1 02-07

Букрссв
владислав
lгорович

Гармидер

Володимирович

Гоптар
Олександр

!ч операrcрi ,.рп,пз r пк Фабрика "Варiант"

обмежеяою
вlдповiдмьяiстю

Фабриха "Ва!iаят"

вiдповlдмьнiстю

КП "Куп'янський
Водоканал" Куп'янськоi

xapKiBcbKoi областi

нпАоп 2t,0-1,зз-l з

нпАоп 0,00-] ,75- ] 5

зtlа€

знае

Знае
Знае
знае
Знас

Загальний курс з ОП
нпАоп 0,00-1.t1-18
нпАоп 0 00-5.1 1-85
нпАоп 4l 0-1.01-79



l0

tl

Грхцхв
оксана
СергiiЪна

Дятлов
Д!iгФо
Володимировпч

Вмерiй
ВасIльович

здмесов
ВrчеслаD
Юрiйов}rч

Каздрсзов
вiталiй

Кобзар
Руслая

1 2 з 4 5 6

5 Гончарепко
олексiй
Сергiйович

кп квзк знае нпАоп 02.0-1.08-95

КП "Куп'янський
ВодохаЕал" КЯянськоТ

мlськоiради
xapкibcbкoi областi

Фабрш(а "Bapiam"
Товаристtо з
обмФкеяою

rодфро!шФшмl9Uiйвоrc

Фабриха "BaPi fl"
ТоваристЕо з

обмеженою
вiдповiдsльнiс-тю

КII "К}т'янсьхий
Водоканм" Куп'янськоi

xapкiвcbKol областi

кп квзк

кп квзк

знае

Знае
Знас

Зна€
знае

зна€

зяае

ЗагаJtьний к}?с з ОП

нIIАоп 28.0-1.зз-lз
нпАоп 28.5-1.02_07

нпАоп 0,00-1.71_lз
нпАоп 0,00-].E1-1Е

нпАоп 0.00-1.75-15

Загальний к}тс з ОП

нпАоп 0,00_1,62-12



1з

l4

15

lб

l7

18

Ммаш
Володимир
Володимирович

Мзрков
Сергiй
валеmинович

мпгдль
С€ргiй

BiKTop
миколайович

Недолуга

олексiйович

Олександр
Вiхmрович

l 2 3 4 6

l2 козлов
Олександр

кп квзк зна€ нпАоп 0.00-1,15-07

Фабрика "Bapi п"
Товарисгво ]
обмеженою

вlдпоDйiцьнiстю

КП "Куrfrнськяй
Водоканал" Куп'янськоi

Mlcbkoi ради
xaРKiвcbltoi областi

Фабрика "BapiaHT"
Товариство ]
обмеженою

кп квзк

кп квзк

Фабрика "Варiант"
Товариство з

вiдповiдальнiспо

не здаЕав

зна€

знае
знае

Знае

зна€

знае

нпАоп 0.00_1.8з_lt

нпАоп 0.00-1,62-12

нIиоп 0.00-1.15-07
нпАоп 02,0_1.0t_95

нпАоп 0 00-1.t0-1t

нIиоп 02,0_1.08_95

нпАоп 0,00-1 75-15



1 3 4 5 б

l9 Соприкiп
Дмитро
Вi,Фрович

кп квзк зЕае
знае
знд€
зна€

нпАоп 0,00-I.62_12
нпАоп 0,00_1.?1_1з
нпАоп 0.0o-1.8(ll8
шlАоп 0.00_1.81-1E

Фролов
Iгор
Юрiйович

Фабрш(а "Bapi л"
ТомристЕо з

Не здавав

Дiдух А.М.
Мартипенко В.В.

нIIАоп 2t.5-1.02-07

голова koмicii
Ьеви KoMiciT:

чк А.В.

в.А.

Дm зхдачi: I I 06 202l


