
дп "головний нлвчлльно-мЕтодичний цЕнтр дЕржпрАцl"
(дп "гнмц,,)

протокол м 312lз-21

засiдання Koмicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

l2.08,202l р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

Дiдуха А.М,

м. КиiЪ

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

управлiння нагляду в промисловостi i на об'сктах
пiдвиценоi небезпеки Головного управлiння
,Щержпрацi у КиТвськiй областi

Черновола О,В. - головного державного iнспектора вiддiлу наглялу за
об'скгами котлонагляду, лiдйомними спорудами та
на транспортi управлiння нагляду в промисловосri i

на об'ектах пiдвищеноi rrебезпеки Головного
управлiння .Щержпрачi у КиiЪськiй областi

Ковальчука А.В. - головного державного lнспектора в|ддlлу нагляду у
булiвниuтвl управлlння нагляду в промисловостl l на
об'ектах пiдвищевоТ небезпеки Головного
управлiння ,Щержпрачi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника Департаменry з охорони працl
ФедерацiТ профспiлок УкраТни (за згодою)



стDорепа па пiдставi наказу ГоловпоIо уПравлiцня Держпрацi у Киiвськiй областi tsiд l l .06.2021

р N!2482.p.N9 перевiрила зЕlшня наступних законодавчих та нормативЕо,правових акTiB з

охорони працI:

Закоltодапчi акти з очорони прачi_ гiгiснл прачi. надаlrrlя доvедичltоI допомоги
noIepllijlиNl, елекгробезпеки, пожежЕо'i безпекЕ (Загальпий курс з ОП); Правила охорони працi
пiл час впконаппя робiт на висотi (НПАОП 0,00-1,l5-07); Правила охорони лрацi пiд час

сксплуаlсцii ванl ажоп iлiйммLl Iих KpaHiB. пiдiЙvмьних пристроiв i вiдповiдtIого обладнання
(НГIАОП 0 00- l,80-18); Правила охоропи працi пiд час експлуатацii облалItання, що прilцlо€ пiд

l иском (НПАОП 0,00- I .8I- I8) у нас гупних працiвникlв:

лъ llDiзвище, iм'я
та по бятьковi Посдла Пйпрпсмство

Зпас, Прпмiгка
(Прдвfiлд)

1 2 з 4 5 6

Лiх Iярепко

Кирило
Костянтинович

Галiй
Андрiй
Ваперiйович

I1илепков

Олександр
Анатолiйович

ПЛ "Медаструм ' Загмьний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загь,lьний курс з ОП

нпАоп 0.00-L80-18

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОIО

ВIДIОВIДАJlЫПСТЮ
"зАвод

НАФТОГАЗОВОГО
ОБЛАДНАННЯ'

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАJlЬНIСТЮ
,зАвод

IIАФlОГАЗОВОГО
ОБЛАДНАННЯ,

Не здавав

Не здавав

Не здаваs

Не здававlllспсль
Вадим
Сергiйович

тов ,БудtвЕлыIл
компАнIя ,лАЙФ,

Буд"



2 3 4 |r 6

нко
Вiтмiй
Вiкторович

Фвrш фобr_лiФхеещ Фоп яffiенко вiталiй Не здавав
Не здавав

нпАоп 0,00-1.15-07
нпАоп 0,00-1.81-18

голова koMicii

Члени KoMicii:

альчи( А.В,

iяшко В.А.

Дm0 вилчi l2oB 202l


