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протокол лlъ 47511_21

засiдання KoMiciT з перевiрки знань
з питань охорони прачi

05.1l .202| р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

Мартиненка В.В. - начальника вiддiлу нагляду на виробництвi i на
об'екгах пiдвишенот небезпеки управлiння нагляду в

промисловостi i на об'скгах пiдвищеноТ небезпеки
Головного управлiння !ержпрачi у КиТвськiй
областi

Членiв KoMicii:

Ковальчука А.В. - головного державного iнспектора вiддiлу нагляду у
булiвничтвi управлiння нагляду в промисловостi i на
об'сктах пiдвищеноТ небезпеки Головного

управлiння !ержпрацi у КиТвськiй областi

Черновола О.В. - головного державного iнспектора вiддiлу нагляду за
об'скгами котлонаглялу, пiлйомними спорудами та
на транспортi управлiння нагляду в промисловостi i
на об'ектах пiдвищеноi небезпеки Головного

управлiння flержпрачi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника !епартаменту з охорони прашi
ФедерацiТ профспiлок Украiни, викладач !П
"ГНМЦ" (за згодою)

м. КиТв



створена на пiдставi наказу Головного управлiння !ерх<прачi у КиТвськiй областi вiд
25.10.2021 р. No 4386- p.Ns _ перевiрила знання наступних законодавчих та нормативно-
правових aKTiB з охорони працi:

законодавчi акти з охорони працi, гiгiени працi, надання домедичнот допомоги
потерпiлим, електробезпеки, пожежноТ безпеки (Загальний курс з ОП) у наступних
lрацltsникlts;

ль
з/п

[Iрiзвище, iм'я
та п0 батьковi Посада Пiдприсмство

Знае,
не зlIа€

Примiтка
(Правила)

1 2 3 4 5 6

1 Коляда
Катерина
валентинiвна

Провiлний фахiвечь ] охорони
прачi, управлiння комбiнаry

привАтнЕ
АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО
"пIвнlчниЙ

гlрничо-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ

комБlнАт"

Знас Загальний курс з ОП

Решетило
Олексанлр
леонiдович

Рябикiн
BiKTop
Володимирович

Фесенко
олексiй
lгорович

Провiдний фахiвечь,
упрамiння комбiнаry

Провiлний фахiвеrrь.

управлiння колtбiнату

[нженер | категорii, упрашiння
комбiнаry

Голова KoMiciT

Члени KoMicii:

привАт}JЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"пlвнlчниЙ

гlрничо-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ

комБIнАт"

привАтнЕ
АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО
"пIвнIчниЙ

гlрничо-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ

комБlнАт"

привАтнЕ
АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО
"пlвнlчниЙ

гlрничо-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ

комБIнАт"

Знас

Знас

Знас

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

иненко В.В.

ьчук А.В.

вол о.В.

цiяшко В.А,

Дата видачi, 05 l l 202l


