
дп "гоJrовниЙ цЕнтрдЕржпрдцl"НЛВЧЛЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ
(дп "гнмц)

ПРотокоЛ Nр474-2l

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охоронп працi

|7 .09,202I. р.

Комiсiя у склалi:

Голови KoMicii:

Мартиненка В.В.

Членiв KoMicii:

Ковальчука А.В.

Семендяй М.М.

м. Киiв

начальника вiддiлу нагля.ry на виробництвi i на

об'скгах пiдвишеноi небезпеки управлiння нагляду в

промисловостi i на об'скгах пiдвиценоi небезпеки
Головного управлiння ,Щержпрачi у КиТвськiй
областi

головного державного iнспекгора вiдцiлу нагляду у
булiвничt Bi управлiння нагляду в промисловос li i на

об'скIах пiдвищеноi небезпеки Головного

управлiння .Щержпрачi у Ки'lЪськiй областi

головного державного iнспекгора вiддi"ту наглялу за

об'скгами ко l лонаtляд}. пiдйомними спорулам и t а

на транспортi управлiння tаглялу в промисловостi i

на об'скгах пiдвишеноi небезпеки Головного

управлiння !ержпрачi у l{иiвськiй областi

заступника керlвника деп ртамсrгry з охорониМацiяшка В.А.
Фелерачii профспiлок Ук аiни. (за зl,одою)

працl



створена на пiдставi Еаказу Головного управлiння Дерхпрацi у Киiвськiй областi вiд

1 L06,202l р, Nч 2а82. р, Nэ , перевiрила зttанпя наступних законодавчих та нормативно-

правових aKTiB з охороttи працi:

Законодавчi акти з охорони прачi, гiгiсни працi. надання домедичноТ допомоtи
потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (зага,Tьний курс з Оп); Правила безпеки систем

газопостачання (НПАОП 0,00- 1.76-15); Правила безпечноi експлуатацiТ електроустановок

споlхивачiв (НПАоП 40,1- 1.21-98); Правила охорони прачi лля пi,ltприсмств та органiзачiй

полiграфiчноi промисловостi (НПАОП 22 1-1.02-07); Правила охорони працi пiд час вантажно-

розвантажувмьних робiт (НПАОП 0,00- 1.75-15); Правила охорони працi пiд час виконання

робiт на висотi (НПАОП 0 00-1 15-0?); Правила охорони працi лiл час експлуатацii

вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiйммьних пристроiв iвiлповiдного обладнання (НПАОП 0,00-

1,80- l8); Правила охорони працi пiл час експлуатацii наван,гажувачiв (НПАОП 0,00-1,83-18):

Правига охорони працi пiл час експлуатацii обладнання, цо працюс пiд тиском (нпАоп 0,00-

t,it- t8); Прчч"па о*орони прачi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НпАоп 0,00_

l,71-13); Система сТавлартiв безпеки працi. Охорона працi i промислова безпека у булiвничтвi

(ДБН) (НПАОП 45 2-7.02-12); Типова iнсrрукrliя з органiзацii безпечного ведення

газо ебезпечних робiт (НПАОП О 00-5,1 1-85) у насryпних прачrвникiв:

Прuмiтка
(Прлвила)ПИпрпсмствоПрiзвице, iм'я

тд по батьковi

степанович

Безноско
Костянтин

зна€
зяае
знас
Зва€
зна€
Знае
Знае
Знае
Знас
зна€
зна€
зна€

знае
знас
Знас
знас
зна€
знас
Зна€
Зна€
Зfiас
зна€
Знае
зна.

тов ,мАрАмлкс _

п^к,
Зага,lьний курс з o[l
нпАоп 0.00_1 ,l5-07
нпАоп 0 00-1,7l_iз
нпАоп 0,00-1 75-I5
нпАоп 0.00-I.?6_15
нпАоп 0.00-L80-1E
нпАоп 0.00-1,8I_ I8
нпАоп 0.00- 1.83-I8
нпАоп 0.00-5,l1,85
нпАоп 22,I-1,02-07
нпАоп 40 1-1 21-9E
нпАоп 45.2_7 02_ I2

Загальний курс з ОП
нпАоп 0 00-1 I5-0?
нпАоп 0.00-1 7l- l]
нпАоп 0 00_1,75-15
нпАоп 0 00.1,76_15
нпАоп 0.00-1 80-I8
нпАоп0.00-181-I8
нпАоп 0,00- l ,8з- l8
нпАоп 0.00-5,l I-85
нпАоп 22 1_I 02-07
нпАоп 40 1-1,21_98
нпАоп 45 2-7,02 ]2

БИнячук
BiKTop
михайлович

тов "млрлмАкс"



l .' з 4 6

з Кова,lьчук
Володимир
Олександрович

тов "мАрдм^кс, Загальний курс з 0П
нпАоп 0,00-1 l5_07

нпАоп 0,00-t.71_1]
нпАоп 0,00_I 75-15
нпАоп 0.00-].76- l5
нпАоп 0.00_1.80-18
нпАоп 0.00-1 8l- l8
нпАоп 0,00_ 1 ,t]_l Е

нлАоп 0 00-5 l1-85
нпАоп 22.1-1.02-07
нпАоп 40.1_L21-98
нпАоп 45,2-?.02-12

Зна€
зна€
Знас
знас
Знас
Знас
зва€
Зна€
знае
знае
Знас
зна€

наталя
ТОВ "Баrис cepвic плюс"

тов "мАрАмАкс _

IOB "млрлмлк(,-
плк,

Загальний курс з ОП
нпАоп 45 2-7 02-12

Зага,'lьний курс ] ОП
нпАоп 0.00-1.15_07
нпАоп 0.00- 1,71.1з
нпАоп 0.00_1 75_15

нпАоп 0,00-1 ,76-15
нпАоп 0,00-1,80-18
нлАоп 0,00_1,Е 1_ 1E

нпАоп 0 00- l 83_18
нпАоп 0,00-5,] 1-85

нпАоп 22 1-1,02-07
нпАоп 40 1_1 21_9E
нпАоп 45.2-7 02_12

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00-1 l5-07
нпАоп 0.00-I 71-1]
нпАоп 0.00-1 75-15
нпАоп 0,00- l ,76-15

нпАоп 0,00-1,E0-1E
нпАоп 0,00-1 81-I8
нпАоп 0,00-1.8з-lЕ
нпАоп 0,00-5 I 1-85

нпАоп 22 1_1 02_07
нпАоп 40.1-1,2l -98
нпАоп 45.2-7.02-12

знас
Зна€

Олександр
Петрович

зна€
Зна€
знас
Знае
Знас
Зна€
зна€
Знас
зна€
зна€
зна€
Знае

знас
Знас
зна€
Зна€
знас
знае
знас
знае
Знас
знас
зна€
Знас

нижяик
вiтмiй
Володимирович



тов "мдрАмдкс"

тов "мАрАмАкс'

ТОВ "Бs]ис ccpвic пл,о("

тов,мАрАмАкс"

0.ш_1.15_07
0.ф-1.71-1з
0.00_].75-15
0.00_1,76-15

знас
Знас
знас
знае
знае
звас
зяае
знас
Знас
знае
зна€
знае

Зна€
Знас

ий курс з ОП

Пандсюк
оксsна
IваBiBHa

Плrксif,
Сергiй
ПЕФович

l0 сдвченко
гавна
Гiлярiвнs

Знас
зна€
знае
знас
зна€
Знае
зна€
зна€
знае
знас
Знас
Знас

0.00-1,E1_18
0.00_!.83-18
0.00_5,|1_85
22.|-1.02-01
40.1-1.21_9E
45.2-7,02-I.2

п 0.00_1. |5_07

r! 0.0G|,71- 1з

п 0.00_1 ,80- lt

0,0G1.75-15
fi 0.00-1,76_15

иЛ курс з ОП
22.1-l .о2-0,|

ьяйй кур з ОП

огl0.00-1.8з-|8

0,00_1,80-1Е
0,00-1.t 1-It

п 0.00_5,l l_t5
п22.1-1.02-07
п 40.1-1 ,21_98

знас
знде

оп 45,2_7.02-12

ий курс з ОП
22.1 -l .02-0,1



ацаяовськl тов,мАрАмАкс, 3нас
Знас
зна€
знас
3нас
звдс
зна€
знае
зна€
зна€
зна€
знас

ий курс з ОП
п 0.00_1.15-07
п 0.00_1.7l- lз

п 0.00_ 1,81_ 18

0.00_1,75_ 15

0,00-1,76_I5
0.00-].80- 18

0.00_1,Ез_lt
0.00-5.11_85

40,1-1.21_9t
45.2-7,02-12

п 22.1 -| .02-07

голова koмicii

Члени KoMiciT; ".,*о|"

"lr.

l7 Ф 2Фl


