
дп,,головниЙ ндвчлльно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕржпрдцl"
цп "гнмц,)

протокол N! з8Е/2-2l

здсiдання I(oмicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

26.08.2021 р. м. Киiв

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

Мартиненка В.В. - начальника вiддiлу наглялу на виробництвi i на
об'скlах пiдвишенноТ небе,lпеки }правлiння наtляду
в промисловостi i на об'сктах пiдвищенноi вебсзпеки
Головного управлiння Держпрацi у КиТвськiй
областi

Членiв KoMicii:

лисенка В.В. - засIупника начацьника вiдIiлу нагляду в дПк, скс
та зв'язку управлiвня нагляду в промисловостi i на
об'скгах пiдвищеноi небезпеки Головного

управлiння {ержпрацi у Ки'iЪськiй обласr i

Камiнського О.В. - головного державного iнспекгора вiддiлу нагляду за
об'€кIами котлонагляду, пiдйомними спорудами та
на гранспорri улравлiння наглялу в промисловосt i i

яа об'скгах пiдвиценоТ небезпеки Головного

управлiння .Щержпрачi у КиiЪськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника .Щспартаменту з охорони прац|
Фелерачii профспiлок Украiни (за згодою)



Ба"tsбух,

Юрiй
Григорович

гз
Володимир
свгенович

Гулшй

Олександр
ПЕгрвич

казбав
Володимир
Вiкгорович

створена Еа пiдставi gаказу Головного управлiння Держпрацi у Киiвськiй областi вiдI1,06,202l

р, М 2482. р. Nа , перевiрила зrrанвя наступвих законодавчих та пормативно-правовпх aKTIB з

охороЕи працi :

Законодавчi акги з охорони працi. гiгi€ни працi. надання домедичноi допомоl и

потерпiлим, електобезпски, пожсжноi безпеки (Зага,,IьяиЙ курс з ОП); Правила технiки

безпеки при експлуатацii систем водопостачання та водовiдвсдення населених мiсць. (НПАОП
41.0-1.01-79) у Еаступпих працiвникiв:

ТОВ АФ "Саси Украiни"

ТОВ АФ "Сади Украiни"

IOB АФ "Сади Украiни"

ТОВ АФ "Сади Украiни"

Прпмiтка
(Прдвплд)

Прiзвище, iм'я
та по батьковi

ТОВ АФ "Саци Украiни" Не здавав Загмьний курс з ОП

Не здавав

Не здавав

Не здавав

не здавав

Загмьний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

Зага,,lьний хурс з ОП

Залмьний курс з ОП



Комунальнс пlдпри€мство
"Дерmчiкомунсерв,с"

Дерmч iвcbкoi MicbKoi радл

ТОВ АФ "Саjи Украiни" Не здавав

ТОВ АФ "Сади УкраТни" Не здавав

Загальний кур з ОП
нпАоп 41-0-1 01-79

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Не здавав
нс здаваБ

голова koMicii

Членlr KoMiciI:

Мартиненко В.В.

ко В.В.

iнський о,В.

Мдliяшко В.д.

llпa оид.чi: 26 08 202l


