
дп "головниЙ ндвчдльно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕрх(прдцl"
цп "гнмц")

пРоТокол N9 289-21

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

l1.06.202l р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

Дiдl.ха А.М.

м. КиТв

- начальника вiддiлу нагляду в АПК, СКС та зв'язку

управлiння нагляду в промисловостi i на об'сктах
пiдвищеноi небсзпеки Головного управлiння
.Щержпрачi у Киiвськiй областi

Членiв KoMicii:

Мартиненка В.В. - нача,rьника вiддiлу нагляду на виробничтвi i на
об'сктах пiдвишенноТ небезпеки управлiння нагляду
в промисловостi i на об'€кtах пiдвищенноi небезпеки
Головного управлiння .Щержпрашi у КиТвськiй
областi

Ковальчука А.В. - головного дсржавного iнспекгора вiддi,ту нагляду у
булiвничтвi управлiнttя наглялу в проvисловостi i на

сб'€кrах пiдвищеноТ небезпеки Головного

управлiння !ержпрачi у КиТвськiй областi

- засryпника керiвника Департаменry з охорони прачiМацiяшка В.А.
ФедерачiТ профспiлок Украiни (за зголою)



створена яа пiдставi наказу Головного управлiння Держпрацi у Киiвськiй областj вiд

l5'03202lр.Nеl109'рNэ'перевiрилазяанllянасlупних]акоltоJ(авчихганормативно-
правових aKTlB з охорони працl:

Впмоги щодо безпеки та захисту здоров'я прачiвникiв пil час робоги з екранними

пристроями (НПАОП 0.00-7.15-18); Зага,rьнi вимоги стосовно забезпечення робото.rавцяvи

охорони прачi працiвникiв (НПАОП 0 00-7.1 l - l2)l Законодавчi aKr и з охорони прачi, l iгiсн и

працi, надапня домедичноi допомоI,и потерпiJlим. елсктробсзtlеки. пожежпоi безпеки

(Загальний курс з ОП); Правила охорони працi ]rля працiвllикiв. lайttятич на роботах зi

зберiгмня та переробки зерна (НIlАОП l5,0-1 01-17)l llравила охорони працi на

автЬмобiльному трапспортi (НПАОП 0,o0-1 62- l2); Правила охорони прачi llin час експл}атацii

обладнання, Iо працюе пiд тиском (НПАОtl 0.00- 1 8 l - l 8); Правиlrа охоронй працl пlл час

роботи з iHcTpyMcHToM та пристроями (НпАоп о 00- l,71_ 1з); Правила охорон и llрацi пiд час

технiчЕого обслуговування та ремонту машия l обладrlання сiльськогосподарського

виробництва, (НПАОП 01 41- l ,01-0l); Правила охорони праlli у сiльськогосподарському

виробницгвi (НПАОП 01.0- 1,02-18 r 1 нас,l)пни\ праuiвникiв:

Примiтка
(Правиля)Пiдпрп(мствоПрiзвпце, iм'я

та по батьковi

Бочаров

Сергiй
Вiкторович

свiтлана
Ba,repiiBHa

Т()в "l1K()Jlol lчНl
aи(,lь]ми ]0l7"

TUB' llр,фс l(u r(пi\"

I0B' IlпофсllсLl )clli\"

Загальний курс з ОП
нпАоll 0 00-7,l5- l8

Не,]давав
Itc здавав

константпнова
Натмя
lBaHiBHa

знас
зна€
зна€
знас

знас
Зttаt
зl]ас
Знас

Знас
Знас
Знас
зна€
Зла(
знас

нпАоп 0.00_1,62-12
нпАоп 0 00-1 81_I8
нпАоп 0,00-7 l1-I2
нпАоtl 0,00_7 l5 l8

нlIАоп 0.00-1 62- l2
IlпАоп 0 00_1 8I_18
lIплоIl0,00_7 l1_I2
нпАоIl0,00 7 l5_18

4 РФдобудько
Сергiй
Олександрович

Зага,lьний курс з Otl
нпАоп 0 00-I 7I- I]
нпАоl l 0 00_7 l5_1E
нпАоп 0l 0_1 02_18
IlПд()lI 0l ,{l l 01-0l
tlплоп l5 0 1,01_ 17

тов,мляк,



1 2 з 4 5 6

ТОВ НВФ "Дрiапа. ЛТЛ"

ТОВ "Профслец успiх"

Загальний курс з ОП
нпАоп 0,00-1,7l -l з
нпАоп 0,00-7.15_IE
нпАоп 0 L0- 1,02_I8
нпАоп 0I.41_ 1.01-0l
нпАоп l5,0_1,0l-!7

Знас
знае
3нас
знас
Знас
зна.

зна€
Знас
знас
Знас

нпАоп 0,00-1 62-12
нпАоп 0,00- l ,Е I-18
нпАоп 0,00-7,11_I2
нпАоп 0,00-7,15-I8

голом koMicii

Члени KoMicii:

оваль;rук А.В,

Лат0 вилчi ll0o202l


