
дп "головний ндвчАльно-мЕтодичний цЕнтр дЕржпрдцl"
(дп "гнмц")

ПРоТокоЛ Jtg 54'7l2,2l

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони прачi

1 1.1 1 .202I р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

Лисенка В.В.

Членiв KoMicii:

Яценка о.С.

м. КиТв

- засryпника начiшьника вiддiлу наглялу в АПК, СКС
та зв'язку управлiння нагляду в промисловостi i на
об'екгах пiлвишенот небезпеки Головного

управлiння flержпраui у КиТвськiй областi

- головного державного iнспеlсгора вiддiлу нагляду за
об'сктами котлонаглялу, пiлйомними спорудами та
на транспортi управлiння нагляду в промисловостi i

на об'сктах пiдвищеноТ небезпеки Головного

управлiння !ержпрачi у Киiвськiй областi

Ковальчука Д.В. - головного державного iнспектора вiддiлу нагляду у
булiвничтЁi управлiння нагляду в промисловостi i на
об'сктах пiдвищенот небезпеки Головного

управлiння Щержпрацi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.Д. - заступника керiвника ffепартаменry з охорони праrri
Федерацii профспiлок УкраТни (за згодою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiння.Щержпрацi у КиТвськiй областi вiд25.10.2021

р. JФ 4386. р. JФ . перевiрила знання наступних законодавчих та нормативно-правових aKTiB з

охорони прачi:

Правила безпеки систем гzцtопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15); Правила охорони прачi
пiд час виконання робiт на висотi (НПАОП 0.00- l .l 5-07); Правила охорони прачi пiд час

експлуатацii обладнання, що працюс пiд тиском (НПАОП 0.00- l .8l - l 8); Правила охорони працi

пiд час експлуатацii тепломеханiчного обладнання електростанцiй, теплових мереж i

тепловикористовувальних установок (НПАОП 0.00- 1 .69- l3); Правила охорони працi у
ливарному виробництвi (НПАОП 27 .5-|.46-14) у наступних працiвникiв:

лъ
зlп

Прiзвище, iм'я
та по батьковi Посада Пiдприсмство

Знас,
не знас

Примiтка
(Правила)

l 2 3 4 5 6

!,ем'ян
Григорiй
|лл iч

костюченко
Григорiй
Петрович

Салогуб
Володимир
михайлович

Сизько
Микола
Iванович

робiтник з комплексного
обслуговування та ремонry
булiвель, КЗ "Мминiвський

лiцей Ng l "

черговии lнженер

оператор котельнi КЗ
"Змiiвський цснт дитячоi та

юнаltькоi творчопi"

старший майстер

кз "малинiвський лiцей
Л!l" МалинiвськоТ

селиttlноl ради
Чугуiвського район1,
XapKiBcbKoT об.ltастi

тов "ск стс"

вiддiл освiти Змiiвськоi
м icbKoT рали Чугуiвського

району XapKiBcbKoi
областi

ТОВ "Харкiвський завод
п iдйом ноrгрансllор,гноl,о

1,с гагкування"

нпАоп 0.00- l .69- l 3

нпАоп 0.00- | .l 5-07

нпАоп 0.00- | .76- l 5

нпАоп 0.00-1.81-18

нпАоп 27.5-|,46-14

Не здавав

Знас

Не здавав
Не здавав

Не здавав



l 2 3 4 5 6

удовiченко
Сергiй
михайлович

Шейко

Вадим
нlславович

персоншt, обслуговуючий
газове обладнання Кз

"змiiвська дитячо-юнацька
спортивна школа"

провiлний iнженер

Голова KoMiciT

Члени

вiлцiл освiти Зм iiвськот
MicbKoi рали ЧуryТвського

району XapKiBcbKoT
областi.

"КОМУНАЛЬНИИ
ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ

"ХАРКIВСЬКИЙ
мунlципАльниЙ

культурниЙ цвнтр"""

Знае нпАоп 0.00-1.76_|5

Не здавав нпАоп 0.00_1 .69-1з

исенко

ьччк

цiяшко В.А.

Дата видачi ll l1.202l


