
дп ,головниЙ ндвч дльно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕржЦрдцl"
(дп "гнмц")

протокол лъ 403/1-2l

засiданвя KoMicii з перевiркl| знань
з питань охорони працi

20.08.202l р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

Мартиненка В.В. - начilльника вiлцiлу нагляду на виробниrrгвi i на
об'скгах пiдвищенноi небезпеки управлiння нагля.l1
в промисловостi i на об'скrах пiдвищенноi небезпеки
Головного управлiння,Щержпрачi у КиТвськiй
областi

tIленiв KoMicii:

Дударенка €.В. - головного державвого iнспекгора вiллiлу на1,1tялl,за

об'скгами котлонагляду. пiлйомними спорчдами та
на tраltспортi 5правлittttя наlляду в прочисловосli i

на об'сктах пiдвиценоi небезпски Головноlо
управлiння flержпрачi у КиТвськiй облас,гi

Ковальчука А.В. - головного державного iнспектора вiллiлу наглялу у
булiвниutвi 1tlравliння наlляду в проvисловосti i на
об'сктах пiдвищеноi вебезпеки Головного
управлtння .Щсржпрацi у Киjвськiй обласli

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника Департаменту з охорони працi
Фелерачii профспiлок Украiни (за згодою)

м. КиТв



створена на пiдставi наказу ГоловноI.о управлiння Держпрацi у КиIвськiй областi вiдl l 06,202l

р. N9 2482, р, N9 , перевiрила зпання наступних законодавчих rа нормативно-правових aKTlB ]

охорони працti

Законодавчi акти з охорони працi. гiгiсни працl. наJапtlя домс.]ичноl доIlомоtи
потерпiлим. електробезпеки. пожежноi бе]пеки (Заtа,lьний курс з ОП): Правила бе]пеки сисIсм
газопостачання (НПАОП 0.00- l ,76- 15); I Iравила бу,tови l безпечно]i eKclUlyaTauii лiфтiв
(НПАОП 0.00-1.02-08); Правила охорони працi пiд час виконання робiI Ila висотI (l{IIAOII
0,00-1.15-07); Правпла охорони працi пiд час експлуаlацi'i ваятажопiдiймzLльних KpaHiB.

пiдiймальних пристроlЪ i вiдповiдЕоло обладнання (НПАОП 0,00-1,80-18); Правила охорони

працi пiд час експлуатацii навантажувачiв (НПАоП 0,00- 1 83- l8): Правила охорtlни прачi tti.t

час експлуатацii обладнання! шо працюс пiд тиском (НПАО[I 0.00- 1.8l- I8); Правила охорони

працi пiд час роботи з iнстФументом та пристроями (НПАОП 0,00-1,7],l3) у наступних
п BHtlKlB:

л!
]'lл

Прiзвище, iм'я
тд по батьковi Послда Пiлприсмсr,во

Зва(,
яе ]ядс

Приttiтка
(ПрrвиJtа)

I 2 3 4 5 6

евген
Володимирович

ToB,clT1_IHBEcT_
Бул"

не злавав HllAOIl 0 00_1 l5_07

БаришеsськriП

В|кторович

Б€р€жний
олег

Бобер
Володимир

ТоВ (ЮТЕРМ

тов,спЕцIАлlст-А"

нпАоп 0 00,1 8l- lR

Загаlьний кlрс l ()ll

нIlАоп 0 00_ 1,81_18

Зна€

Комунапьне

пiдприсмство "MicbKa

багатопрофiльна

xapKiBcbxo"l Micbxoi

ради

Не здавав



10

ll

Бондаревськшй
Валерlй
Олександрович

Брюrанов
Ва,rерiй
олексiйовяч

Бурда

Власов
Володимир

Гдлдяя
самвел
Бахшо.вич

глаrков

€горович

Д€рrачов
Сергiй

пiдприсмство "Мiська

багатопрофiльна
лiкарня Лs l7"

xapKiBcbKoi MicbKoi

ради

тов "спЕцlАлlст_А"

тов,родонlт_р"

тов,посАд
рlтЕЙл-

ТОВ "Девелоперська
комланiя " сад Iявест

капiтал"

тов "cITI_]HBEcT_
Буд"

ТоВ (ЮТFРМ нплоп000 lt1-1E

зна€

Не здавав

знас

знас

Знас

Не:]давав

нпАоп 0 00- 1 8з_ I8

нпАоп 0 00_1,02_08

нIlАогl 0 00-1 02-08

нпАоп 0 00_1 I5_07

нпАоп000_102-08

нпдоп 0 00- 1.15-07



lз

l4

15

16

11

€,1ецькиf,
Сергiй
Юрiйович

Зубарсв
Олександр
Сергiйович

Сергiй
васильович

KyKiH
Iгор

Олексанлрович

матвiюк
Дмитро
Сергiйович

оспiшев
свгенiй
геннадiйович

l8 ]на. нпАоtl 0 00- l 0]_0Е

l 2 3 4 5 6

|2 Дро]доэа
валентина
олексiiвна

некOмерцlйне

пiдпри€мство "MicbKa

багатопрофiльна

xapKiBcbKoi MicbKoi

не здавав нпАоп 0 00_1.02_0E

тов (ЮТЕРМ
yKpaiнaD

Тов (ЮТЕРМ
yKpaiнa)

ТОВ "Девелоперська
компанlя " саrr lнвест

капiтал"

ТОВ (ЗслснФадрссурсD

ТОВ (ЗеленградресурсD

зна€

Знас

зна(
Зна€
Знас

Знас
зна€
Знаг

нпАоп 0 00.1 76- 15

нплоп 0 00_1 76_15

нпАоп 0 00_ I_02-08

нIlАоп 0 00_ 1 7l-l]
нпАоtl0.00_1 76_15

нпАоп 0 00_L80-18

нпАоtI0 00_1 71_ 1]
нпАоп 0,00-1.76_15
нпАоп 0 00_ 1 80- l8



l 2 3 4 5 6

l9 ПИлубнпП
€вген

ТоВ (юТЕРМ
yKpaiнa)

знас нпАоп 0,00-1 76_ I5

2о

2l

22

Прокоповпч
Михола
степанович

соловей
Катерина

Тrачов

евгеновпч

тов "спЕцlАл]ст_А,

зна€

не здавав

Зна€
зна.

Мартиненrо В.В

даренко С.В,

овiл,lьчух А.В.

Мацiяцко В.А.

нпАоп 0 00-1 76- l5

нпАоп 0 00-1,02-08

Загмьний курс з ОП
нпАоп 0 00.1 l5-07

ТоВ (юТЕРМ
yKpaiHa)

пiдпри€мство "MicbKa

багатопрофiльяа
л i карня Nе l 7"

XapKiBcbKoi MicbKoi

радш

голова koMicii

Члени KoMicii:

дата ви.шчl 20 0Е ]п2 l


