
ДП " ГОЛОВНИ Й Н ДВЧАЛ ЬНО_М ЕТОДИ Ч Н И Й ЦЕНТР ДЕРЖП РАЦI"
(дп "гнмц")

протокол лъ 404/5-2l

засiдання Koмicii з перевiрки знань
з питань охорони праui

11.11 .202| р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMiciT:

Лисенка В.В.

Членiв KoMicii:

Яценка О.С.

м. КиТв

- засryпника нача,тьника вiддiлу наглялу в АПК. СКС
та зв'язку управлiння нагляду в промисловостi i на
об'скгах пiдвищеноТ небезпеки Головного

управлiння Щержпрачi у Киiвськiй областi

- головного державного lнспекгора вlддlлу нагляду за
об'скгами котлонагляду, пiдйомними спорудами та
на транспортi управлiння нагляду в промисловостi i

на об'сктах пiдвищенот небезпеки Головного

управлiння !ержпрачi у КиТвськiй областi

Ковальчука А.В. - головного державного iнспекгора вiддiлу нагляду у
будiвництвi управлiння нагляду в промисловостi i на
об'сктах пiдвищенот небезпеки Головного

управлiння !ержпрацi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника !епартаменry з охорони прачi
ФелераuiТ профспiлок УкраТни (за зголою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiння Щержпрацi у Киiвськiй областi вiд25.10.2l
}lъ 4з86. р. }Ф . перевiрила знання наступних законодавчих та нормативно-правових aKTiB з
охорони працi:

Правила охорони працi пiд час виконання робiт на висотi (НПдоП 0.00- l . 15-07);
Правила охорони прачi пiд час експлуатацiТ вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних
пристроТв i вiдповiдного обладнання (НПАоп 0.00- 1.80- l 8); Правила охорони працi пiд час
експлуатацii обладнання, що працюе пiд тиском (нпАоП 0.00- l .8l - 1 s) у наступних
працiвникiв:

р.

Прiзвище, iм'я
та по батьковi Пцприсмство

Примiтка
(Правила)

Беспалько
Анатолiй
Володимирович

Кузьменко
олексiй
Олександрович

романенко
Сергiй
васильович

iнженер Управлiння розвитку
мережi та експлуатачii банку

маиfrер з ремонry lнженерних
мереж

елекrромонтер

старший iнженер Управrliння

ро]витh} мережl та

експлуатачi'i банкч

А-г "гlумБ"

КП "Жилсервiс"

пп "хгlтФ"

А l "llумБ""

Не здавав

Не здавав

Не здавав

Не здавав

нпАоп 0.00-1.80-18

нпАоп0.00-1.81-18

нпАоп 0.00-1.15-07

нпАоп 0.00-|.80-18{ Чернологов
Сергiй
Генрiхович



тов "БудlвЕJlьнА
компАнlя "лАЙФ-

Буд''

нпАоп 0.00-|.80-18

Голова KoMiciT

Члени KoMiciT:

Лисенко В_В.

ценко о.С.

вальчук А.В.

ацiяшко В.А.

Дагавидачi: ll ll202I


