
дп "головниЙ ндвчдльно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕржпрлцl"
(дп "гнмц,')

пРотокоЛ N9 405-21

засiдання KoMiciT з перевiркп знань
з п итан ь охорони працi

l3.08,202l р,

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

м. КиТв

Мартиненка В.В. - начzцьника вilцiлу наглялу на виробництвi i на
об'скгах пiдвищеноi небезпеки управлiння нагляду в
промисловостi i на об'сктах пiдвищеноТ нсбезпски
Головного управлiння ,Щержпрачi у Киiвськiй
областi

Членiв KoMiciT:

Ковальчука А,В. - головного державного iЕспекIора вiддlлу нагляду у
б)дiвницtвi управлiнru наtлялу в промисловосti i на
об'скгах пiдвищеноj небезпеки Головного

управлiння ,Щержпрачi у КиТвськiй областi

Черновола О.В. - головного державвого iнспекгора вiдцiлу нагляду за
об'скtами котлонагляду, пiдйомними спорудами та
наrранспорri5правлiння наtляд1 в проvисловосr i i

на об'скгах пiдвиценоi небезпеки Головного

управлiняя ,Д,ержпрачi у Киiвськiй областi

Мацiяшка В.А. - заступllика керiвника департаменту ] охорови прац|
ФедерачiI профспiлок УкраТни, (за зголою)



створена на пiдставi Еаказу Головного управлiння Держпрацi у Киiвськiй областi вiдI 1.0б.202l

р, N 2482- р, Nl - перевiрила знанвя настугlних законолавчих та нормативно-правових aKTlB з

охорони працi:

ДБН B.2,5-20:20l8 Газопостачання (ДБН В,2 5-20:20l8); Правила безпеки систем
газопостачання (НПАОП 0,00-1,76-|5); Правила будови i безпечноi експлуатачii лiфтiв
(НПАОП 0 00-1 02-08): Правила будови i безпечноi експлуатачiТ фреовових холодильних

установок (НПАОП 0,00-1,51-88); Правила охорони працI ]rля пi,lприсмств громадського
харчуваяня 1НПАОП 55,0-1 02-9б): Правиrа охорони прачi,rrя прашiвникiв. зайняtич на

роботах зi зберiганпя та переробки зерна (НПАОП l5,0- 1,01-17); Правила охорони прачi на
автомобiльвому транспортi (НПАОП 0,00-1 62-12); Правила охорони прачi пiд час ваятажно-

розваптажувzrльних робiт (НПАОП 0 00-1 75-15); Правила охорони прачi пiл час експлуатачiТ
вантажопiдiймаlьних KpaHiB, пiдiйммьних пристроТв iвiдповiдного обладнання (НПАОП 0.00-
l 80- l 8); Правила охорони працi пiд час експлуатацii обла,lнання. цо працю€ п i.l тиском
(НПАОП 0,00- L8l - l8); Правила охорони працi пiд час проведення робiт r видмення дерев i

пенькiв у цаселених пунктах Украiни (НПАОIl 02.0-1,08-95); Правила охорони прачi пiл час

роботи в хiмiчних лабораторiях (НПАОП 73,1-1.1 1- 12); Правила охорони прачi пiд час роботи з

iHcTpyTleHToM та пристроями (НПАОП 0.00- 1.71-1З): Правила охорони прачi та безпечяоi
експлуатацii технологiчвих трубопроводiв (НПАОП 0.00-1,7З-l4): Правила технiки безпеки
при експлуатачii систем водопостачан ня та водовiдведеltня насе.'lе'lих м iсць. (НПАОП 4l ,0-
1.01-7q): Правило бсзпеки при збсрitаннi. пcpcBcJcHHi la taclocyBaнHi сильнодtючих огр)йних
речовин tНПАОП 0 00-1 45-69) у насlупних лрацiвникlвi

л!
з/п

Прiзвtлце, iм'я
та ло батьковi Посада Пiдпрrrсмсr,во

Знас,
яе знас

Примiтка
(Правила)

2 з 4 5 6

Гапчук
Володимир

Товариство ] обмеженою

"росАвА тАЙЕрс,

зна€
знас
Зна€
Знас
Знае

ДБН B.2,5-20:20l8
нпАоп 0 00-1 5I_88
нпАоп 0.00-1,62-I2
нпАоп 41,0- 1,01_79

нпАоп 55 0_1 02-96

2 дружинiн
Анаrолiй
Вlкторович

Дl l "Днlllроllсltовський
навчально_к)рфFии
Nомбlllаl "Моlк,llI"

Дерхавного п,"бl чllого
акu]онсрного товарисгва

"Бупiвсльна компан я
,укрБуд,

не здавав
не злавав
Не здаsав
Не ]давав
Не здавав
не здавав
lIe здавав
Не здавав
Не-}давав

нпАоп 0 00.1 51_88
l]пАоп 0 00-1 75_15

нпАоп000-1,76_I5
нпАоп 0 00.1 80- l8
нпАоп 0 00-1 81-18
нпАоп 02 0_I 08 95
нпАоп l5 0_I 01-17
нпАоп 4l 0.1 01-79
Hllлoll 7] 1_1 ll l2



l 2 з 4 6

Потрович
Микола

знас
знае
Знас
зна€
знае

зна€
зна€
Знае
Зна€
Знас

знае
зна€
Знас
Зна€
зна€

Товариство з обмсжсною

,росАвА тАйврс"

l оварисlво r обмежеяою

,росАвА тАЙЕрс"

Примтне акulолерне
товариФво "Киiвський

елепровагонор€монтний

Фlлlя
ГАЗОПРОМИСЛОВЕ

упрАвлlння
"шЕБUlинкАгАзвидо

БувАння"
АкцlонЕрного
ТОВАРИСТВА

,УКРГАЗВИДОБУВА

,ЩБН В,2,5-20:20l8
нпАоп 0,00_1.5l -Et
нпАоп 0.00-1,62-12
нпАоп 4l,0- 1,01-79

нпАоп 55,0_1,02-96

4 Кустоза
оксана
IBaHiBHa

ДБН В,2 5-20:20l8
нпАоп 0 00_I 5l-EE
нпАоп 0,00-1 ,62- l2
нпАоп 41.0-1,01-79
нпАоп 55.0-1 02-96

нпАоп 0 00-1,02-08
нпАоп 0,00-1,7l- lз
нпдоп 0,00-1.7]- l4
нпАоп 0,00_1 76- 15

нпАоп 0,00_I 81-18

Моргун
Руслан
вiта,riйович

HoBiK
ольга
BitФopiBHa

Знае

Мартиненко В,В,

Кова-льчук А,В,

овол о.В,

Мацiяшко В.А

нпАоп 0,00_I 45_69

голова koMicii

Дав оffдзчt l] 0Е 202l


