
ДП "ГОЛОВНИЙ НДВЧДЛЬНО_МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕDКПРЛЦ|"
цп "гнмц")

протокол J\ъ з16_21

засiддння KoMicii з перевiрки знань
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Комiсiя у ск.падi:

Голови KoMicii:

Чорного В.В. - засryпника начмьника вiддiлу нагля,ry в

м. Киiв

машинобудуваннi та енергетичi управлiння наглялу
в промисловостi i на об'скгах пiдвищеноi небезпеки
Головного управлiння ,Щержпрачi у Киiвськiй
областi

Членiв KoMicii:

Смолянця В.е. - заступника начальника вiддiлу нагляry на
виробничтвi i на об'скгах пiдвищеноТ небезпеки

управлiння нагляry в промисловостi i на об'скгах
пiдвиценоi небезпеки Головного управлiння
,Щержпрачi у Киiвськiй облаqгi

Камiнського О.В головного державного iнспекгора вiдлiлу нагля.ry за
об'скгами котлонагляду, пiдйомними спорудами та
на транспортi управлiння наглялу в промисловостi i
на об'екгах пiдвищеноТ небезпеки Головного
управлiння .Щержпрачi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника,Щепартаменry з охорони працi
ФелерачiТ профспiлок Украiни (за згодою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiпня Дсрr(працl у Киiвськiй областi вiд

l4.06.202l р. J,l! 2482. р, }Ф , перевiрила знання ttаступних законодавчих та нормативно-

правових aKTlB з охорони прачi:

ДБН B,2,5-20:20l8 Газопостачання (ДБН В,2,5,20:2018); 3аконодавчi акти з охорони

прачi, гiгiсни прачi. надання домедичноi допомоги потерпiлим, електробезпеки, пожежноi

бсзпеки (Загалiний к}рс з ОП); Правила безпеки систем гlL:}опостачання (НПАОП 0,00-1,76-

l5); Правила охорони працi на автомобiльному транспортi (НПАОП 0.00-1,б2- 12)l Правила

охорони прачi пiд час вдlтtDкно-розвмтажува,rьних робiт (НПАОП 0.00-1,75-15); Правила

охорояи прашi пi,ч час виконання робiт на висотi (НПАОП 0.00-1,15-07); Правила охорони

працi пiл час експлУатацii ваятажопiдiйМальних KpaHiB, пiдiйм&lьних пристроJв i вiдповiдного

обладЕмня (НПАОП 0,00-1,80-18); Правила охорони прачi пiл час роботи з iHcTppteHToM та

пристроями (НПАОП 0,00-1,71-1З); Правила охорони праui при холоднiй обробцi металiв
(нпАоп 0,00-1,68- 13); Система стмдарiв безпеки працi, Охорона прачi i промислова безпека

булiвничтвi (.ЩБН) (tlпАоIt 45.2-7.02-12 нас их працlвникlв:

пt9

з/п
Прiзвпще, iм'я
та по бдтьковi Посада Пiдпрпсмство

зна€,
н€ !нас

Примiтка
(Прдвила)

1 2 3 4 5 6

l Бrfuк
Олександр
олексiпович

Тов сп "Родiна" не здавав нпАоп 0 00_ 1 62-12

Барабаш
Сергiй

€втушеяко
жанна

вадим

про,,шпй iнreHep r оrоронп

ТОВ "Новотерм"

ТОВ "IК "Евергiя"

зна€

Не здавав
Не здавав

зна€

нпАоп 45.2_7.02-12

Загмьний курс з ОП
нпАоп 0 00-1 ,75_ 15

Зага,,lьний курс з ОПКОМУНАЛЬНЕ
пIдприемство
"ТРОЛЕЙБУСНЕ

ДЕПО Nr2'

Тов сП "Родiна" не здавав нпАоп 0.00_ 1 б2_I2



l0

ll

|2

Кзрюк
Олександр

Ковтун
Валерifr

липовпп
Дл,fгро
Валерiйович

ЛiфiреIlко
леонiл

мlмчешко
Дндрiй
васильович

оксешiч
Сергiй

1 , з 4 5 6

6 кептьол
Atпoнiнa

КОМУНМЬНЕ
пIдприемство
,ТРОЛЕЙБУСНЕ

JIЕПО N92"

не зна€ Зага,lьний ryрс з ОП

KoMyHA.,lbHE
пцприемство
,ТРОЛЕЙБУСНЕ

дЕпо]ф2"

КОМУНАЛЬНЕ
п1,1lлриемство
"ТРОЛЕЙБУСНЕ

ДЕПО rg2'

КОМУНЛЛЬНЕ
пIдприемство
"ТРОЛЕЙБУСНЕ

дЕпо м2"

ПП "Бумерднг-2"

ТОВ "lK "Енергiя"

кп квзк

не зна€
не зна€

зна€

зна.

не знд€

зна€

Знае
зна.

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загальвяй курс з ОП

нпАоп 0,00-1.15-07

ДБН B,2.5-20:20l8
нпАоп 0,00_1.76-15

нIиоп 0.00_1.62-12
нпАоп 0.00_1.80_18



l 2 1 4 5 6

Iз
Олександр
сав€лiлович

ЛП'Бумеранг-2" не здавав
не здавав

ДБН B.2.5-20:20lE
нпАоп 0.00-1 76_I5

|4 Шумськиfi
Володимир

Юрченко
Володямир

ЯровпП
Олександр

ПП "Бумеранг-2"

тов ,стмЕкс"

Загеlьний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

Загмьний курс з ОП
нпАоп 0,00-1 68-1з
нпАоп 0,00-1.71_1]

Знас

не зна€l5

lб

голова koмicii
Члени KoMicii:

КОМУНАЛЬНЕ
ПIДПРИСМСТВО
"ТРОЛЕЙБУСНЕ

дЕпом2,

Знас
Знае
знае

Чорний В.В.
Смолянець В.€.

iнський о.В.

аuiяшко в.А.

д.п видчi 22 06 202l

Й н.,,lч,r,ll п,l. i,


