
дп "головний нАвчлJIьно_мЕтодичний цЕнтр дЕржпрлцl"
(дп "гнмц,)

протокол м 428/1-21

засiдання KoMicii з перевiркш знань
з питань охорони працi

09.09.202l р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMiciT:

м. КиТв

- начальника вiддiлу наглялу в АПК, СКС та зв'язку

управлiння Еаlляду в промисловостi i на об'скгах
пiдвищеноi небезпеки Головного управ,riння
.Щержпрацi у КиТвськiй областi

Членiв KoMicii:

Смолянця В.С. - заступника начzцьника вiддiлу наглялу на
виробништвi i на об'сктах пiдвищеноi небезпеки

управлiння нагляду в промисловостi iHa об'сктах
пiдвишеноi небезпеки Головноl о управлiння
!ержпраui у КиТвськiй областi

Черновола О.В. - головного державного lнспектора вlдJllлу нагляду за
об'сктами котлонагляду, пiдйомними спорудами та
на гранспортi управлiння нагляду в пролrисловосгi i

на об'сктах пiдвищеноi небезпеки Головного
управлiння .Щержпрацi у Киiвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника fiепартаменry з охорони праui
Фелерачii профспiлок Украiни (за зголою)

Дiдуха А.М.



4

Дмитро
Сергiйович

Баryменко
BiKTop

Олександр
васильович

кiсляк
lгор
Пилипович

Кондратов
Олександр
Олександрович

створена на пiдставi наказу Головного управлiння Держпрацi у Киiвськiй областi вiдl l 06 2021

р, Jф 24Е2. р. N9 , пеРевiрила зfiання наступних законодавчих та нормативно-правових aKTlB з

охорони прачi:

Правила охорони працi пiд час експлуатацii обл&lнання. цо прдlю€ пiд тиском
(НПАОП 0,00-| ,8 ] - l8): Правила охорони працi лiл час експл} а гацti r еплоvеханiчноl о

обладЕання електростанцiй. теплових мереж i тепllовикористов}в:l,,lьних устаяовок (НПАОП
0.00-1,69- 1З) у наступних працiвпикiв:

Прхмiтка
(Правилд)

Прiзвище, iм'я
та по батьковi Пiлприсмство

НацiонаrlFlий на}ковий
llellTP "Харгiшький

!осковсько!) пtиоll)
дкхмр

нацiонfu r ыl и й ва_,-кови й

цснтр ' Харкlвський

Нацiонаrьний нн)NоDий
ценlр "ХаIrkiвсьkий

Нацiонеlыlий llа)копий
цеllIр "Харк]вський

проз'дtrяй'нженер.Jс]'дППх Знас нпАоп 0,00_ 1 .81_ 18

не ]давав

Не здавав

Не ]давав

Не здавав

нпАоп 0 00-1,8l- l8

нпАоп 0 00 l 69- lз

нпАоп 0 00-1 8l l8

нпАоп 0,00-1,81_18



l0

пiмлов
Анfrголiй
lванович

Пугrчов
Андрiй
мпколайович

учанiяов
Олександр

ндрiЙович

Руденко
Олександр
вас9UIювич

кошевпп
косгяrrгин
[мнович

солопiхiн
Анатолiй
ДдиФович

l1

Ф.фrr шуrc.rй опirфбiплr

спЕr' fiоуФ.rп оп.рбifr ,r

Нацiональний яауковий
цеятр "Харпrcький

Нлriовмьвий науковиП

цекrр 'ХаркjвськиП

Нзцiовальний науковий
цекlр "Харкircький

Ндriонмьний науковиЛ
це}rтр "ХФкiвськиП

ЛП "Чуryircький ]а.од

Ншriонщьний науковий
ц€нтр "ХФхiдськиП

знOё нпАоп 0.00_1.81-18

не ]дsцав шьоп 0.00- 1.81_18

знае нгlАоп 0.00-1.81_ 18

знsе нгlАоп 0.00-1.69_ 1]

Не 1ддваr нIlАоп 0.00_1,Е I-1E

Не .д""ав нIIАоп 0.00-1.E 1_ 18



,

l2
Галина
миколатвна

Трембrч
олег
Вдсилювич

б.Flrй вуюшП ФПробhнп Ндriональнхй науковий
це}rтр "Харкircьхий

Нацiопальниfi науковий
це}rr? "Хфкiвський

iнстит)т"

Нацiояшьняй муrовиП
центр 'Харfiiвський

нпАоп 0.00-1.81-18

шlАоп 0.00-1,E]-lE

нI]Аоп 0.00-1.8l- l8

llтп.лдrчi: О9.09 202l

не зд&шв

знаеlз

14 |Шокуров сr-пя н.уФп оп,!робiя*к

олова комtсп

Члени KoMicii:


