
дп,головний нлвчлльно_мЕтодичниЙ цЕнтр дЕP)mрлцI"
цп "гнмц")

протокол }lъ 476-21

засцавня r(oMlclt з перевlркп знань
з питань охоронп працi

|6.09.20Z| р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

Дiдl.ха А.М. - начмьника вiддiлу нагля.чу в АПК, СКС та зв'язку

управлiння наглялу в промисловостi i на об'скгах
пiдвищеноТ нбезпеки Головноm управпiння
,Щержпрачi у Киiвськiй областi

Членiв KoMicii:

Ковмьчука А.В. - головного державного iнспекгора вiллi.ту наглялу у
булiвничтвi управлiння нагляду в промисловостi iHa
б'скгах пiдвищеноi небезпски Головного

управлiння ,Щержпрачi у КиiЪськiй областi

Семендяй М.М. - головного державною iнспекгора вiддiJry нагляду за
об'скгами котлонагляду, пiдйомними спорудами та
на транспорr i управлiння нагля,ry в проvисловостi i

на об'скгах пiдвиц.tеноi небезпеки Головного
управлiяня ,I!ержпрацi у КиiЪськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника,Щепартаменry з охорони працi
ФелерачiТ профспiлок Украiни (за згодою)

м. КиТв



Бацман

Михайло
Григорович

Бсrгiнова
Вментина
василiвна

Бiл,rк
Вiталiй
валентинович

lBaH
Петрович

Сергiй
Iванович

Дро.iя
Володимир
Вiкrорович

створеЕа на пiдставi нак ]у Головного управлiнвя Держпрацi у Киiвськiй областi вiд

1l 06,2021 р. N9 2482- р, N9 - перевiрила знання наступних законодавчих та нормативно-
правових aKTiB з охорони працi:

Правила безIIеки систем гаJоIIостачання (НПАОП 0.00-1 76-15); Правила охорони праI]i

пiд час експлуатацii обладнання, цо працю€ пiд тиском (НПДОП 0.00- 1,81-18) у Еаступних

працiвникiв:

лъ
зlп

Прiзвпце, iм'я
тд по батькпвi Посада Пiдпрпсмство

Зпас,
не зна€

Примiтка
(Правила)

3 4 5 6

Вiддi] освiти. !олодi та
спорт_ч Зачепялiвськоi

Biшi] освiти моjолi та
спорr) Зачеllипiвськоi

вiд!iл освiти. молоri та
спорту Зачепилiвськоi

вiдllл освiти моло!i га

cllop] у ]ачепилiвсьkо'r

вiщiл освiти. молодiта
спорту Зачепилiвськоi

Зачспиliвська сс]иUlя

зна.

зна.

знас

зяа.

зна.

знае нпАоп 0 00.1 76.15

нпАоп 0,00-1 ,81_ 18

нпАоп 0,00-1 ,8l- I8

нпАоп 0 00_1 я 1_18

нпАоп 0 00-1 81-18

нпАоп000_181_18



Володимир

Жмурко
Олександр
Олексавдрович

зiжко
Вiтмiй

l0 зiновей

Людмила
Сулiковна

l1 [ваяюк
Вдсиль
Павлович

коваль
Сергiй
Iванович

lз Знае нпАоп 0,00- 1.76_15

вi,цiл освiти. молодi та
спорry Зачепилiвськоi

вiддiл освiти. молодi та
спорry Зачепилiвськоi

вiддiл освlти. молодi та
спорту Зачепилiвtькоi

зачепилi.ська селищна

вiддiл освiти. молод! та
слорту Зачепил,в.ькоi

вiддiл освiти, молодi та
спорry Зачелипiвськоi

вiддiл освiти. молодi та
спорry Зачепилiвськоi

зна€

Зна€

знас

3нае

Знае

знае

нпдоп 0.00- 1.81_18

нпАоп 0.00_I.76_15

нпАоп 0,00-1.76-15

нIrАоп 0,00-1.76-15

нпАоп 0,00-1,E1-18

нпАоп 0 00_1,76_15



14

l5

l9

Олександр
Гlегрович

lб

Крrсюк
Вiкгор
Борисович

Крдсюк
Вiкгор
Борисович

l7

l8

недосвiтний
Володимир
Псгрович

20 знае нпАоп 0,00-I 76-15

вi!дiл освiти. володi та
спорту Зачеrlилiмькоi

вiддiл освiти. молодi тд
спорry ЗачепнлiФькоi

ВшtIл освiтя. молодiта
спорту ЗдчепилiЕсько]

вiддiл освiти, молодi та
спорry Зачепилiвсьхоi

вiдliл освiти. молодi та
спорт} ]ачепи]iмькоi

вlшш освiти. молодi та
спорту Зачспилiвськоi

вijдiлосвiти. молодiта
спорry Зачепилiвськоi

зна€

зна€

Знас

знас

знас

знае

нпАоп0.00-176-15

нttАоп 0.00_ Lt l-| 8

нпАоп 0,00_1,76_I5

нпАоп 0.00-1 76- 15

нпАоп 0.00_1.81_ 18

нпАоп 0,00-1.76_15



21

24

22

2з

25

Володимир
Петрович

нuш€та
костянтин
Григорович

Огар
Олександр
Вiкюрович

олешко
Олександр
Григорович

Алiна
Володимирiвна

осколков
Руслан
вментинович

Олександр
27

Рулольфович

зна€ нпАоп 0.00-1.81-18

Вiддil освlти. vолодi ra
спорry Зачепилiвськоi

вiддiл освiти. молод, та
слорту Зачепилiвськоi

вiJдiл освiти. молодiта
спорту Зачепилiвськоi

вшдtл освiти. молодiтд
спорту Зачепилiшькоi

зsчепилiкькз селящва

вiддiл Фвiти. молодim
споргу Зачепил lBcbKoi

вiдliл освiти. молохi тз
споplу Зачелилiвоькоi

зна€

знас

зна€

зна€

зна€

знае

нпАоп 0 00-1 ,81_18

нtиоп 0.00- 1,76-15

нпАоп 0 00_1,76_I 5

нгиоп 0,00- 1,76_15

нпАоп 0,00-1,76- l5

нпАоп 0 00-1 E 1-1E



28

29

з0

з2

зз

]l

Сергiй
Володимирович

сапко
Олександр
Володимирович

сиrько
Сергiй
Юрiйович

Перервд

lBaH
якович

Покуса
Петро
Олександрович

Скрип,rпк
Микола
Григорович

yIiH
олодимир
iкторович

з4 зна. нпАоп 0.00-I.76- l5

2 з 4 6

ЗачспилiЕька Фл ицяа

зачепиriмька селицва

вiпдiл освiти. молодt та
спорry Зачелилiвськоi

Вi,цiл освiти, молодi та
спорry Зачелллiвсьftоi

вiдriл освiти. молодiта
слорту ЗачспилiЕськоi

Вi,Dдiл освiтя. молодi та
спортуЗачепил,осьkоi

Зачспилiвська районна

меринарноlмедицини

зна€

зна€

зна€

знас

зна€

Знае

нпАоп 0.00_1.?6-15

нпАоп 0.00- 1.76-15

нпАоп 0,00- 1,76_15

нпАоп 0.00-1 ,76-15

нпАоп 0.00-1.76-15

нпАоп 0,00-1 76- l5



з5

зб ТGрехов

Сергiй
миколайович

Анатолiй
вдсильович

тк.ч
Олексавдр
васильович

Чернеченко
А атолiй
миколайович

з,|

зЕ Тум!

Олександр
миколайович

Фiлiппов
Вмеtfтин
Юрiйович

з9

40

зна€

l 2 з 4 5 6

вi!дiл ocвh., молодi та
спорту з8ч€пилiЕсыrcI

о€лlrщноi рlлх

вiдiл освiти. молодi та
спорту Зачепrлircь]оI

вi!дiл ocBiтr. молодi п
спорry Зпч€пипiвсыоi

вiддiл освiти. молодi та
споргу Зач.пплiо.ыоТ

Вiддiл осЕhп, молодi та
спорrу Зач€пшi!ськоI

вiддiл освiтя. молодi та
спорry Зачслилi.сьхоi

Вi.Oдiл освiти. молодi п
спорту Зýч.пплircьюТ

зндс

зl]ае

знr€

зва€

знде

знs€

ЕшАоп 0.00_1.E 1-1t

нплоп Ь.Ф-l.s 1_1s

нгlдоп р,ф_ l .76- l 5

н]rАоп p,00-1,s |-Is

нtlАоп 0,00_1,81_I8

нrиоrl 0.00- 1.76_15



р

Вiддiл освiти. молодi т.
спорry Ъчелилirськоi

3ачсппл iФbKa флищна

нпАоп o,0o-1.76-15знае

чеслав
Вiкюрович

знае шIАоfi 0.00_1.76-15

Дiдrх А.М.

чух А.В.

м.м.

Мацiяшко В.А.

'lrп.фrrчi: 
lб 09,Ю2l

голова koмicii

Члеяп KoMicii:


