
дп,,головний ндвчдльно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕржпрдцl"
(дп "гнмц")

протокол ль 506/1-21

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони праui

07.10.202| р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

Попiченка о.Е. - начальника вiддiлу нагляду в машинобулуваннi та

енсргетицi управлiння нагляду в промисловостi i на

об'екгах пiдвищеноТ небезпеки Головного

управлiння !.ержпрацi у КиТвськiй областi

Членiв KoMicii:

Рогозiна е.п. - заступника начальника вiддiлу наглялу за об'скгами
котлонагляду, пiдйомними спорудами та на

транспортi управлiння нагляду в промисловостi i на

об'екгах пiдвищеноТ небезпеки Головного

управлiння Щержпрачi у КиТвськiй областi

ковальчука д.в. - головного державного lнспеlсгора вlддlлу нагляду у
булiвничтвi управлiння нагляду в промисловостi i на

об'сктах пiдвищеноi небезпеки Головного

управлiння Щержпрачi у КиТвськiй областi

мацiяшка В.д. - заступника керiвника !епартаменту з охорони працl
ФелераrriТ профспiлок УкраТни (за зголою)

м. Киiв



Акжитов
Максим
Володимирович

Баклашов
Свген
Вiкторович

Бурма
Микола
семенович

Гричина
Василь
lванович

кальнiцький
олексiй
Сергiйович

елекФозварник на

автоматичних та

напlвавтоматичних машинах,

слюсарно-зварювiц ьна

дlльниця, вагоносклада,льний

цех

слюсар МСР, слюсарно-
заарювмьна дlльниця,
вагоноскладальнии uех

електрогазозварни к, ремонтно-
енергетична дlльниця

мололший науковий
спiвробiтн ик

слюсар-ремонтник дlльницl l

ремонту облалнання

створена на пiдставi наказу Головного управлiння !ержпрацi у Киiвськiй областi вlд27,09,2021

р. JФ 4039. р. N9 . перовiрила знання наступних законодавчих та нормативно-правових aKTiB з

охорони працi:

Правила безпеки систем г.tзопостачання (НПАоп 0.00-1.76-15); Правила охорони працl

пiд час виконання робiт на висотi (нпдоП 0.00- l ,1 5-07): Прави:tа охорони прачi пiд час

експлуатаЦii обладнання, щО працю€ пiд тиском (нпАоII 0.00- l .81- l 8) у наступних

працiвникiв:

ТОВ "Харкiвський
вагонобуliвний завол"

ТОВ "Харкiвський
вагtlноб1,1ri вний завод"

'|'ОВ "Харкiвський
вагонобу,tiвний завод

Нацiонмьний науковий
uентр "Харкiвський

фiзико-технiч н и й

i нститут"

ТОВ "Харкiвський
Bal онобулiвний завод"

Примiтка
(Правила)

Прiзвище, iм'я
та по батьковi

Не здавав

Не здавав

Не здавав

Знас

Не здавав нпАоп 0.00-1 .l5-07

нпАоп 0.00-1 .l 5-07

нпАоп 0.00- l .l 5-07

нпАоп 0.00-1.76-15

нпАоп 0.00-1.81-18



Скачко
Вiталiй
Олександрович

Талкiв
Руслан
миколайович

имошенко
я

иколаlвна

слюсар МСР, слlосарно-

зварювzцьна дlльниця,
вагоносшадшьний цех

елекtрозварник на

автоматичних та
напtвавтоматичних машинах.

слюсарно-зварювшьна

спецlшtст lкатегорll

Голова

Члени.

ТОВ "Харкiвський
вагонобудiвний завод"

Т'ОВ "Харкiвський
вагонобулiвний завод"

Вiддiл освiти. к),льтури.
спорту та молодl

малинiвськот селишноi

ради

Не здавав нпАоп 0.00-| .l5-07

Не здавав нпАоп 0.00-1 .l5-07

Знас нпАоп 0.00_1.81-18

Попiченко о.Е.

Рогозiн С.П.

овальчук А.в.

в.А.Мацiяшко

лага вtlдачi 07 l0 202 l
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