
дп "головний ндвчлльно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕржПРдЦl"
(дп "гнмц")

пРоТокоЛ Ns 42812-2|

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань oxopoHrr працi

23.09.202l р. м. КиТв

Комiсiя у складi:

Голови KoMiciT:

Мартиненка В.В. - начальника вiллiлу наглялу на виробниuтвi i на

об'спах пiдвишенноi небезпеки управлiння наlлялу
в промисловостi i на об'екгах пiдвиrценноi небезпеки
Головного управлiння ,Щержпрачi у Киiвськiй
областi

Членiв KoMicii:

Семендяй М.М. - головного державного iнспекгора вiллi,ту наглялу за
об'€кгами котлонагляду, пiдйомними спорудами та
на транспорr i управлiння наглялу в промисловосr i i

на об'сктах пiдвищено'i небезпеки Головного

управлiння ,Щержпрачi у Киiвськiй областi

Ковагrьчука А.В. - головного деря(авного iнспеlсора вiддiлу нагляду у
булiвничгвi управлiння наглялу в проvисловосr i i на
об'скгах пiдвиценоj нсбезпеки Головного

управлtння Держпрацi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника Департаменту з охорони прац|
ФелерачiТ профспiлок Украjни (за згодою)



Дмитро
Сергiйович

Олександр
васильович

2 Бакумеяко
Вiкrор
Iванович

кiмяк
lгор
Пилипович

mрш{й науко,ki спЬроб тняi

створена на пiдставi наказу Головного управлiння ,Щержлраui у Киiвськiй областi вiдl1.06,202l

р. Ns 2482. р. N9 . перевiрила знання ttаступних закоttодавчих 'га нормативно-правових aKTiB з

охорони працi:

Правила охорони працi пiд час експлуатацii обладнання, що працюс пiд тиском
(НПАОП 0.00- 1.8l - l8.1: Правила охорони працi пiд час експлуатацii теплоvехаяiчного
обладнання елекIростанцiй, теплових мереж i тепловикористовувальних установок (НПАОП
0,00-1.69-1 З) у Еаступних працiвникiвi

л!
зltI

Прiзвище, iм'я
тд по батьковi Посдда Пiдприсмство

Звас,
пе зна€

Примiтка
(Правпла)

l , з 4 6

Наuiонмьпий llауковлй
центр "ХаркiеьkиЛ

мФковському раиоцу
дкхмр

НацiонФьний науковий
центр "Хдрkiвсьхяй

Нацiонмьний науffовий
цевтр "Харklвсьkвй

Нацiонмьний науковий
ц.нl р "Хар{iвський

.тJршrй наукйrй спБробrтник Знас нпАоп 0.00_1 81-18

Не здавав

не злавав

зна€

не здавав

нпАоп 0 00-1.E1_1E

нпАоп 0 00_I 69-1з

нпАоп 0.00_ 1 81_1t

нпАоп000_181-18



ФDшийi.У(оrвлсппр.бпн{к

ПП "Чуryiвськ й завод

НаulонФьний чау{овий
цсятр "Хдркiвсь{лй

НацiояmьяиЛ явуkовий
центр "Харкiвський

Не здавав нпАоп 0.00-] ,81.18

Не здавав нпАоп 0 00-1 81-18

не здавав нItАоп 0 00-I 81-18

Марrиненко В,В

семендяй М.М

овальчук А,В.

Мацiяшко В.А.

голова koMicii

Члени KoMicii:

Дата видачi 2] 09 202l


