
ДП "ГОЛОВНИЙ НЛВЧДЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕ
(дп "гнмц")

ПРоТокоЛ Jtg 40414-2|

засiдання KoMiciТ з перевiрки знань
з питань охорони працi

2I.10.202l р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMiciT:

Чорного В.В.

Членiв KoMiciT:

Ковальчука А.В.

Семендяй М.М.

- заступника начальника вlддlлу
машинобулуваннi та енер
в промисловостi i на об'екгах
Головного управлiння flержп
областi

- головного державного lнспе
булiвничтвi управлiння нагл
об'сктах пiдвищенот небезпе

управлiння !ержпрацi у Киiвс

- головного державного lнc
об'скгами котлонагляду, пiдйо
на транспортl управлlння наг
на об'ектах пiдвиценоi
управлiння /{ержпрачi у Ки

- засryпника керiвника Щеп

КиТв

и l оловного
iй обласr,i

НТЧ З ОХОDОНИ
Jl

а згодою l

Мацiяшка В.А.
ФелерачiТ профспiлок УкраТн

прачi



створена на пiдставi наказу Головного управлiння !ержпрачi у КиiЪськiй о(

р, Jф 4039. р. Ns . перевiрила знання наступних законодавчих та нормативн(
охорони працi:

Правила охорони прачi пiд час виконання робiт на висотi (НПАОП 0.
Правила охорони працi пiд час експлуатацiI вантажопiдiймаrrьних KpaHiB, пi
пристроiв i вiдповiдного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18); Правила охоро
експлуатацii обладнання, що працю€ пiд тиском (НПАОП 0.00- l .8l - l 8) у на
працiвникiв:

cTi вiд27,о9.'.
lавових akTil

1 .1 5-07);
мflльних
працi пiд чаt

пних
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з
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Прiзвище, iм'я
та по батьковi Посада Пiдприсмство

Знас,
не зна€

Примiтка
(ПравилаJ
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Беспалько
Анатолiй
Володимирович

Кузьменко
олексiй
Олександрович

романенко
Сергiй
васильович

Сiновоз
Олександр
[ванович

Чернологов
Сергiй
Генрiхович

iнженер У правлiння розвиткJ
мережi та експлуатачii банку

маисгер з ремонry lнженерних
мереж

електромонтер

lнженер з механlзацll та
автоматизацii виробничих

процесlв

старший iнженер Управлiння

розвитку мережl та
ексллуатаuii банку

Ат "пумБ"

КП "Жилсервiс"

пп "хптФ"

ТоВ "Балак.цiйське
хлiбоприймал ьне

п iлприсмс,гво"

Ат "пуN4Б""

Не здавав

Не здавав

Не здавав

Знае

Не здавав

пАоп 0.00- | .po-t в

l

пАоп 0.00-1.pl-tB

пАоп 0.00-1.1s-ou

l

пАоп 0.00-1.$0-tB

пАоп 0.00-1.E0-18

I

I

I
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тов "БудlвЕльнА
компАнlя "лАЙФ-

Буд"

Не здавав

ЧорнийГолова KoMiciI

Члени KoMicii:


