
дп "головниЙ ндвчлльно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕржпрлцl"
цп "гнмц'')

ПРоТокоЛ Ng 469_2l

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охоронп працi

09.09.202l р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMiciT:

Дiдуха А.М.

Членiв KoMicii:

Смолянця В.е.

Черновола О.В,

м. Киiв

начальника вiдliлу наглялу в АПК, СКС та зв'язку

управлiння нагляду в промисловостi iHa о6'скгах

пiдвиIlIеноТ нсбезпеки Головного управлtння
flержлраrri у КиТвськiй областi

заступника начальника вlддшу rrагляду на

виробништвi i на об'сюах пiдвицеяот небезпеки

управлiнвя нагляду в промисловостi i на об'сктах

пiдвиценоi небезпеки Головного управ,rtння

,Ц,ержпрачi у КиIвськiй областi

головного лержавного iнспскгора вiдriлу наглялу за

об'скгами коlлонагляду, пiдйомними спорудами та

на rранспорri 1правлiння нагля.ry в промисловосli i

на об'скrах пiдвищенот небезпеки Головного

управлiння !,ержпрацi у Киiвськiй областi

засryпника керiвника .Щепартаменry з охорони прачi

Фелсрачii профспiлок УкраТци (за згодою)
Мацiяшка В.А.



Аlrдрiй
Володимирович

Бsilда
Михайло
Теодозiйович

Барабаut
Олексанлр
Володимирович

евдокiя
lBaHiBHa

Бiпliк
Андрiй
Богданович

створева на пiдставi наказу Головного управлiпня Держпрацi у Киiвськiй областi вiд

l J,06.202l р, Nл 2482- р, Nч - псревiрила знання наступних законодавчих та нормативно-

правових aKTiB з охорони працt:

Правила охорони працi пiд час експлуатачii павантажувачiв (НПАОП 0,00-1,8]- l8) у

наступних працiвникiв:

lовариФво l обмсяс,Oо
вiдповi,lшьнiстю
"('вйспан лiмпсtr"

Товариство r обмеженою

"свиспдв лiмiтсд"

Товари&во r обмсжеIппо

"свиспаll liMiTe'a'

ТовариФво ] обv*сною
вi!ловiпшьнiФk)
"свиспан лiмiтед'

Товарисlво з обмеженою
вlпповl!шьяimю
"свиспан ]iMilen"

ПDiзвище, iм'я
та по батьковi

Зна€

зна€

з,lас

Зна€

нпАоп 0 00- 1 ,8з- lЕ

нпАоп 0 00_ 1 8]-l8

нtlАоп 0 00-1 t] l8

нпАоп 0 00_I 8з.lt

нпАоIl0,00_1.8]_l8



BiK-Top
Анатолiйоsич

виннпчькшп
lваH
романович

l0 гопта
Сергiй
васильович

ll
IBaH

степанович

ТовФисгво з обмех(еною
вifiовiдшьнlсгю
"сrиспан лiм,тед"

Томриство J обч*еною
BiiпoBinалbHic.тю
"сOиспан лiмiтед"

Товариfiво з обмеженою
вiдповiда,lьнtсгю
"свиспан лiмiтед"

ТоварвФво з обмежсною
вiдповiда,rьнiсlю
"свислан лiмiтсд"

ТовариФю з обмеженою
вцповlдшьнiстю
"свиспан лiмiтед"

Товариство r обмежевою
вiдповiдмьнiФю
"Свиспан ilмiте,1"

Знае

знае

Зна€

знае

Знас

зна€

нпАOп 0.00-1 ,8]_l8

нпАоп 0.00- I.8]-l8

нпАоп 0.00- l.E]-I8

нпАоп 0,00_1 E]- lE

нпАоп 0.00-I 8з-l Е

нплоп 0 00-1 8з_I8



l2
Олексiй
васильович

Дацюк
Михайло

14

lз

l5

1,1

Олександр
Iгорович

lб Лраганчук
Сергiй

]кдlнюк

Дмитро

Товариfiво з обмсхсною
вiдловiдмьнiФю
"свиспан ,riM iтеп"

Iовsрисl во з обмеженок)
вiдповiдшьнiстю
"свиспан лlмпеп"

Товарясгво з обмеженою
вiлповi!мьнlпю
"свиспаllлiмгед"

Товариство ] обмеженою
вцповiдOльнiФю
'свислан лiмiтел"

Товарисгво з обмеженою
вiдповiда,lьнi!тю
"свислан лiмiтед"

Товариство 1 обмеженою
вlпповiпальнlgгю
"свиспан лiмiтед"

зна€

знас

Знде

знас

зна€

зна€

нпАоп 0.00_ 1.8з-l8

нпАоп 0,00- 1,8]_I8

нпАоп 0,00- 1.8]-I8

нпАоп 0,00-1,83_I8

нпАоп 0,00_1.83- l8

нпАоп 0 00- L8]-l Е



18 lжук
Олександр
миколайович

Захарчук
Сергiй

20

21

22

2з

захо,*ий

Василь
васильович

захожfiй
Свгенiй

Зварич
Максим
Олександрович

провцнпi,нкн.рВОПЕПБ

43 6

Товар (-гво з обмеженою
вlдповiдальвiстю
"свиспан лiмiтед"

Товарисгво ] обмfiеною
вцповцмьнiстю
"свиспзн лiмiтед"

Товарисгво з обмокехою

"свиспая лiмiтсд"

Iоварист9о r обмежсною
вiдповцмьнlсгк)
"свиспан лiмiтФ"

Товдриство ] обмсжсною
вцповlдмьнlстю
"Свиспдн iiMiтcr"

|'овариство 1 обмеженою
вlдповlдмьнlстю
"свиспан лiмiтед"

Знас

зна€

знас

Знае

Знае

зна€

нпАоп 0,00.1,8]_l8

нпАоп 0.00- 1.8]-l8

нпАоп 0,00- 1 8з- I8

нпАоп 0.00-1.8]-I8

нпАоп 0.00_ 1 ,83- 1t

нпАоп 0 00-1 ,8]- l8



26
володимир
вiталiйович

27 Кiр'ях
Тсгяна
Ярославiвна

Товарисгво ] обмфкеною
вiдповiдмьнiстю
"соиспая лiмiтеr"

ТовариФво ] обмеясвою
вi!повiдмьн'Фю
"свисп!н лiмiтед"

Товарифво r обмеж€чоо
вiдповiдмьяigгю
"свиспан лIмiтед"

ТовлриФво з обмсжсхою
вiдповiдмьнiФ|о
"свиспав лiмiтед"

Товариство r обмеженою
вiлповiдшьнiсгю
"свиспан лiмiтел"

Товариgrво з обмежеdою
в|дповlдшьнiqгю
"свиспан лiмiтсд"

Знае

зна€

зна€

зна€

зна€

зна€

нпАоп 0,00- 1,83- 18

нпАоп 0 00-1 8з-l8

нпАоп 0 00_1.8]-l8

нплоп 0.00-1.E]-l8

нплоп 0,00-1.8з-l8

нплоп 0,00-1.8]-l8



]0 lКорнiйчук
Михайло
Сергiйович

] l lКоць
Орест
Федорович

Кравчук
Олександр
Петрович

Красун

Сергiй
вячеславович

з2

зз

ич

йович

з4

]5

Товариство з обмежевою
вiдповiддьвiстю
"свиспак jliMh en"

Товариство з об!{еженою
вlдповiдмьяiсrю
"свиспан лiмiтед"

Товариство з обмежсною
вiдповiда.льнlстю
"свисllан ]iмiтед"

Товриство з обмежено,о
вiдпов|дальнiсгю
"св слан лiмiтед"

Товзриство.j обмеженою
в1,1llовlдмьнlстю
"сDиспан лiмiтсд"

Товарисrво з об9еженою
вiдповiдмьtliФю
"Свиспав лiцiтед"

Знас

знас

зна€

зна€

знае

знае

нпАоп 0,00-LE3-18

нпАоп 0.00-1 ,8з-l8

нплоп 0,00-1 t3-1E

нпАоп 0,00-1 Ез-] Е

нпАоп 0.00_I.8з-l8

нпАоп 0,00_ I.8з_l8



зб

40

МrПгур
Вддим
Вiкгорович

з,|

]8

Макар
Олександр
Грилорович

Марчук
lHHa
lBaHiBHa

]9 М€дведь

Сергiй
Лавринович

мельник
Вментина
костянтинiвна

4l

ttя,k .8шуmцii в р.хонту

Товщtиство ! обмехеною
вiдповlдаJlьнiýтю
"свиспан лiмiтеп"

Томриство з обмеж€ною
вiдповiда,l ьнiсгю
"свиспвн лiмiт€д"

Говариство r обмсженою
вiдповца,lьнlсгю
"Свиспан лiмiтед"

Товариство з обмфкеяою
вlдповiдальнlсгю
"свиспан лiмiтш"

Iовариство :, обмеже llolo
вцповцаjьвtФю
"Свиспан ilM iтел"

Товариство з обмехеною
вlдповi.lмьн|стю
"списпан лiмiт€!"

Знас

Зн6€

зна€

зна€

знас

3нае

нпАоп 0,00-LЕ]-l8

нпАоп 0.00- t.8]-l8

нпАоп 0.00-1.8]_l8

нпАоп 0.00- 1.8]_l8

нпАоп 0,00-1 8]-l8

нпАоп 0.00- 1.8]-l8



4з

44

45 Нrгорний
Юрiй
васильович

46 Намрчук
вадим
Володимирович

47 Наумеuь
степан
миколайович

Товарисгво з обмФкеяою
вшловlдмьяlgгю
"сOиспав лi1,1iтед"

ТовариФво ! обмеженою
D|дповiдмьнlстю
"свяспзя лiмiтсл"

ТомриФФ з обмеженою
iiдповiдмьнiФю
'свяспан лiмiтед"

ТовариФво з обмежсною

"свислан лiмiтед"

Товариство r обмежсною

"свислан лiмiтед"

ТовOриФво з обмежсною
вlдповlдшьвiстю
"свиспан лiмiтеп"

Знас

знас

знд€

зна€

знае

зна€

нпАоп 0 00- 1,E]_l8

нпАоп 0,00-1 8з-l8

нпАоп 0,00_1 8з-l8

нпАоп 0 00-1,Ез-I8

нпАоп 0,00-1.8з- I8

нпАоп 0 00-].8]-l8



5з
Iгор
Федорович

4з 6

Товарисгво з обrcхенOю
вiдповiдмьнiсгю
"Свиспан лiмiт€д"

ТомриФво ] обм*еною

"свиспан лiмiтед"

ТовариФьо з обмеженою
оlдловiдмьяlФю
"свиспая лiмiтед"

ТовариФво:j обмеженою
вiдповtдмьнtФю
"св слан лiмiтед"

ТошрисгФ з обмехеною
в,дповiдФьнlgгю
'свиспан лiмiтед"

Товарисгво ] обмехсною
вiдповiдмья,сгю
"свиспан лiмlтел"

Знас

знае

зна€

знае

знае

знае

нпАоп 0.00.1 8з_l8

нпАоп 0.00_I.8]-l8

нпАоп 0.00_ 1 ,8]-l8

нпАоп 0,00-1 8]-l Е

нпАоп 0 00-1 8з-l Е

нпАоп 0 00_1,E]_I8



54 сл€повд

Кат€рина
михайлiвна

Стельмащук
Володимир
Вitсторович

Степанчук
Олександр
в iTa,.I iйович

Те,,rецук

Олександр
Олександрович

iй
а
айов

lгошiй

кола

rрасюк
lикола
асильо

sргошiJ

lикола
lиколаj

apacl

|ико.
асил

sрго

'lико
'lико

Ir"
|м,
lв"

l

lт*
lм
lM

55

56

5,1

58

59

Товфисгво з обмехеною
вИповiда,lьнtсгю
"свислан лiмiт€д"

Товариство 1обм€женою
в1,1ловiдшьчlстю
"свиспан liMiтeл"

ТовФиство з обмежевою
вlдповlдальнiсгю
"свиспан лiмiтед"

Товарисгво 1обмс*сною
Еlдповlдsльнigгю
"свиспан лiмiтед'

Товариgfво з обмеll.еною
вцповiда,lьнIсгю
"списпан лiмiте!"

Товариmво з обмеженою
вцповlдмьнlстю
"свиспая лiмiтед"

знае

Знас

зна€

знас

зна€

Знас

нпАоп 0,00-1,83-18

нпАоп 0.00_t.8]-l8

нпАоп 0,00- 1,8]-I8

нпАоп 0,00-1,E]-lE

нпАоп 0.00_ I.8з-l8

нпАоп 0,00-1.E]-l8



бl

60 |Телеlцук
Олександр
Псгрович

святославович

Шадрiчев

Дмитро
Iгорович

на

6]

65 Яковчук
Борис
Григорович

млПqЕ rшф мФрсfi

Томристm з обмеrкеяою
вiдповiдмьнiстю
"свиспан лiмhед"

Тоmриство з обм*еною
вiдпо.lпальнiстю
"свиспся лiмiтед"

Товаристsо з обмФкеною
вiдповцмьнiсто
"с.испан лiмlтед"

Товдриство r обме*еною
.iдповiдмьнiстю
"сАиспан лiмiтс,r"

Товариство з обмехевою
вiдповiдмьвiсrю
"свиспан лiмiтед"

Товфиство ] обме,кеною
вiдflовiпальfllсrю
"свнспан лiмiтед"

Знас

Знас

знас

зна€

Знас

Знас

нпАоп 0,00_1.83-18

нпАоп 0.00_1 83- l8

нIIАоп 0.00-1.8]_l8

нпАоп 0 00-1.8]_l8

нпАоп 0,00_1.8з-l8

нпАоп 0,00-1.8]-I8



t,
l

р,

, il!!о"

66 рмольчук
Вадим
Борисович

]ТовOрхсгво з обuс*€ною

i вiдповiдs,lьнiсгк)| "сЕиспrн лiмiтед'

З н ае

Дiдrт А.М.

оляпець В.€.

llsп шдЯi: О9 09 202I

нпАоп 0.00-1.E3_1E

нпАоп 0,00-1,E]_l tТоварисrво з обмсжсною
вiдповiдцьяiстю
"сЕиспдн лiмiт€д"

голова koMicii

Члеця KoMicii:


