
дп "головн иЙ нд вчлльно-м Етодич ни Й цЕнтр дЕржпрдцl,,
(дп "гнмц")

протокол Nь 547l1_2r

засiдання KoMiciT з перевiрки знань
з питань охорони праui

2L.10.202| р. м. КиТв

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

Чорного В.В. - заступника начrцьника вiддiлу нагляду в
машинобулуваннi та енергетицi управлiння нагляду
в промисловостi i на об'скгах пiдвищенот небезпеки
Головного управлiння !ержпрачi у Киiвськiй
областi

Членiв KoMicii:

Ковальчука А.В. - головного державного iнспекгора вiддiлу нагляду у
будiвництвi управлiння нагляду в промисловостi i на
об'сктах пiдвищенот небезпеки Головного

управлiння !ержпрацi у КиТвськiй областi

семендяй М.м. - головного державного iнспектора вiддiлу нагляду за
об'скгами котлонагляду, пiдйомними спорудами та
на транспортi управлiння нагляду в промисловостi i
на об'скгах пiдвищеноТ небезпеки Головного
управлiння !ержпрачi у КиТвськiй областi

мацiяшка В.А. - заступника керiвника !епартаменту з охорони працi
Федерацiт профспiлок Укратни (за згодою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiння !ержпрацi у КиТвськiй областi вiд27.О9.2О2l

р, J\Ъ 4039. р, Jф , перевiрила знання наступних законодавчих та нормативно-правових aKTlB з

охорони працi:

Законодавчi акти з охорони працi, гiгiсни працi. надання ломеличноТ допомоr,и
потерпiлим, електробезпеки, пожежноТ безпеки (Загаrьний курс з ОГI); Ilравила безпеки систем
газопостачання (НПАОП 0.00- l .76- l 5); Правила булови i без1-1ечноТ експлуатачiТ лiфтiв
(НПАОП 0.00-1,02-08); Правила охорони працi пiд час вантажно-розвантажувtlльних робiт
(НПАОП 0.00-1.75-15); Правила охорони праui пiд час виконання робiт на висотi (НПАОП
0.00-1.15-07); Правила охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiйма,rьних KpaHiB,

пiдiймальних пристроТв i вiдповiдного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18); Правила охорони
праlri пiд час експлуатацii обладнання. що працю€ пiд гиском (НIrАОП 0.00- 1 .8l - l 8); Правила
охорони працi пiд час експлуатацii тепломеханiчного обладнання електростанцiй, теплових
мереж i тепловикористовувiIльних установок (НПАОП 0.00-1.69-13); Правила охорони працi у
ливарному виробництвi (НПАОП 27.5-|.46-|4); Система стандартiв безпеки прачi. Охорона
працi i промислова безпека у булiвничтвi (ДБН) (НПАОП 45.2-7.02-|2); Типова iнструкцiя з

органiзацii безпечного ведення газонебезпечних робiт (tlПАОГI 0.00-5.1 l -85) у наступних
працiвникiв:

ль
зlп

Прiзвище, iм'я
та по батьковi Посада Пiдприсмство

Знас,
не зна€

Примiтка
(Правила)

1 2 3 4 5 6

Бало
Владислав
Юрiйович

Богомолова

Людмила
lBaHiBHa

Буравський
Микола
Костянтинович

лiфтер

технlк-аеролог

оператор котельнl

тов "ЕкспАндIА"

Харкiвський регiона.llьни й

центр з гi.лромеr etlpo:lol,iT

ТОВ "ХоДоС"

нпАоп 0.00-|.02-08

нпАоп 0.00-1.81-18

нпАоп 0,00_ 1 76_ 1 5

Знас

Знас

Знас
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Ващенко
евген
миколайович

!,ем'ян
Григорiй
Iллiч

Дудка
Ваrrерiя
АнатолiIвна

Зорiн

lгор
Володимирович

костюченко
Григорiй
Петрович

фiзична особа-пiлприсмець

робiтник з комплексного

обслуговування та ремонry
булiвель, КЗ "Мшинiвський

лiцей Ng l "

завlдувач господарством

лiфтер

черговий lнженер

ФО[l Бутко ()rексанлр

вадимович

релiгiйна гроN{ада

"XapKiBcbKa християнська
церква"

кз "малинiвський лiцей

No l" Малинiвськоi
селишноi рали

ЧугуIвського район1,
XapKiBcbKoT обltасli

Комунальне некомерчiйне
пi,лприемство "МicbKa

полiклiнiка J\! l7 "

XapKiBcbKoi MicbKoT рали

тов "ЕксIlАндIА"

тов "ск (--,гс"

Знас

Знас

Не здавав

Знас

Знас

Не здавав

нпАоп 0.00-1.02-08

нпАоп 0.00- l .02-08

нпАоп 0.00-1 .69-1з

нпАоп 0.00- | .69- l 3

нпАоп 0.00-1.02-08

нпАоп 0.00-1.|5-07
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1l

|2

1з

l4

l5

Кришталь
ольга
IBaHiBHa

Салогуб
Володимир
михайлович

CeMeHixiH

Вiталiй
Павлович

CeMeHixiH

Вiтмiй
Павлович

Сизько
Микола
Iванович

Удовiченко
Сергiй
михайлович

завiлувач Залонешько'i фlлii КЗ
"Змiiвський лiцей Nлl iMeHi

лвiчi Героя Ралянського Союзу
З К Слюсаренка"

оператор котельнi КЗ
"Змiiвський центр дитячоi та

юнацькоi творчоmi"

]асryпник диреmора

засryпник дирекгора

старшии маистер

персонал, обслуговуючий
газове обладнання Кз

"змiiвська дитячо-юнацька
спортивна школа"

l 2 3 4 5 б

вiддiл освiти Змiiвськоi
м icbKoi рали Чуr,уiвського

районl,ХаркiвськоТ
областi

вiддiл освiти Змiiвськоi
MicbKoi рали ЧугуТвського

району ХаркiвськоI
областi

ToB "yHlBEPCAJl
пром трЕЙд"

l-ов "унIвЕрсдJl
пром трЕЙд"

TOB "XapKiвський завод
п iдйом но-транспортного

устаткуван ня"

вiддiл освiти Змii'вськоi
MicbKoi рали Чугуiвського

району XapKiBcbKoT
облас,гi

Знас

Не здавав
Не здавав

Знас

Знас
Знас
Знае
Знас
Знас

Не здавав

Не здавав

нпАоп 0.00_1.76_15

нпАоп 0.00-1 .76-15
нпАоп0.00-l.8l_l8

нпАоп 0.00-1.75-15

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00- | ,l 5-07
нпАоп 0.00-|.80-18
нпАоп 0.00-5.11-85
нпАоп 45.2-7.02-12

нпАоп 2,7.5-l.,46-14

нпАоп 0,00-1.76-15



провiдниЙ iнх(€нер

голова koMicii

Члени KoMiciT:

",хАркlвськиЙ
мунlципАJlьниЙ

культурниЙ цвнтр"""

"комунАльний l не злавав l нпдоп 0.00_1.69_1з
зАклАдкультури l l

Чорний В.В.

ьчук А.В.

м.м.

ацiяшко В.А.

Датавидачi: 2|.I0.202l


