
дп "головниЙ нАвчАJьно_мЕтодичниЙ цЕнтр дЕржпрАцl"
цп "гнмц)

протокол J\t 388/3-2l

засiдання KoMiciт з перевiрк1l знань
з пптань охорони працi

09.09.202l р.

Комiсiя у склалi:

Голови KoMicii:

м. КиТв

- начальника вiддiлу нагля,ry в АПк, СКС та зв'язку

управлiвня нагJurду в промисловостi i на об'екгах
пiдвиценоj небезпеки Головного управлiння
Держпрацi у Киiвськiй областi

[iдуха А.М.

Членiв KoMicii:

Смолянця В.е. - заступника начальника вiддiлу нагляду на
виробничтвi i на об'скгах пiдвищсноТ нсбсзпски
управлiння нагляду в промисловостi i на об'скIах
пiдвищеноТ небезпеки Головного управпiння
Держпрацi у КиiЪськiй областi

Черновола О.В, - головного державного lнспектора вlддlлу нагляду за
об'екгами котлонагляду, пiдйомвими спорудами та
на транспортi управлiння наглялу в промисловостi i
на об'скгах пiдвишенот небезпеки Головного
управлiння ,Щержпрачi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника !епартаменту з охорони прачi
Фелераuii профспiлок УкраiЪи (за згодою)



Бере2кнпй
Юрiй
Володимирович

Балабухз
Юрiй
Григорович

Ги]
Володимир
евгенович

Гулпfi
Олександр
Петович

казбан
Володимир
Вiкгорович

створена на пiдставi Еаказу Головного управлiЕня Держпрацi по КиiвськiЙ областi вiд

l1 06.202l р, Nэ 2482. р. N9 , перевiрила знмня наступЕих закоЕодавчих'га нормативно-

правових aKTiB з охорони пр ri:

Законодавчi акти з охорони працi. tiгiсни працi. надання доме.lичноi допоvоги
потерпiлим, елсктробезпеки, пожежноi безпеки (ЗагаIlьниЙ курс з ОП); Правила технiки

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

ТОВ АФ "Сапи Украiни"

ТОВ АФ "Сади Ухр'iни"

ТОВ АФ "Сади Украiни"

ТОВ АФ 'Са.ди Украiни"

Прiзвище, iм'я
та по бдтьковi

Прпмiтк!
(Правпла)

тпВ лФ "с*lи украiни" Зна. Загмьний курс з ОП

не здавав

знас

Зна€

Зна€

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

Загмьний курс з ОП



Кашкарев
Iгор

Борисович

стiгальоЕ
Iгор
Вмерiйович

Комунаlьне пiпприФство
"Дерmчiкомунсервiс"

ДерI ачiвсьkоa MicbKoi р&ди

Не здавав
Не здавав

Загальний курс з ОП
нпАоп 41,0-1 01-79

ТОВ АФ "СаJи Украiни"

ТОВ 
^Ф 

"Сади Украiни" Не здавав Зага.,lьний курс з ОП

Не здавав Загмьний курс з ОП

х А.М.

ець В,€,

вол о.В.

в,А.

голова koMicii

Члени KoMicii:

дайвилчl 0909202l


