
дп llголовниЙ ндвчдльно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕржпрлцl,,
(дп,,гнмц,,)

протокол ль 564/1_21

засiдання Koмicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

2l.|0.202l р. м. КиТв

Комiсiя у складi:

Голови KoMiciT:

Чорного В.В. - заступника начi,'lьника вiддiлу наглялу в
машинобулуваннi та енергетицi управлiння наглялу
в промисловостi i на об'сктах пiдвищеноi небезпеки
Головного управлiння !ержпрачi у КиТвськiй
областi

Членiв KoMicii:

Ковальчука А.В. - головного державного iнспектора вiддiлу нагляду у
будiвництвi управлiння нагляду в промисловостi i на
об'ектах пiдвищеноi небезпеки Головного

управлiння !ержпрацi у КиТвськiй областi

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

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника !епартаменту з охорони прашi
ФедерацiТ профспiлок УкраТни (за згодою)



Верещака
Вiталiй
миколайович

.Щубина

Руслан
Олександрович

Прокопенко
Олексiй
Володимирович

Сидоренко
Володимир
Сергiйович

оператор котельвl

персонш, обслуговуючий
газове обладнання

машинiст (кочегар) котельнi

машинlст (кочегар) котельнl

машинlст (кочегар) котельнl

створена на пiдставi наказу Головного управлiння Держпраui у КиТвськiй областi вiд27.О9.2О21

р. }iЪ 40З9. р. Ns . перевiрила знання наступних законодавчих та нормативно-правових aKTiB з

охорони працi:

Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15); Правила охорони працi
пiд час експлуатацii обладнання, що працюс пiд тиском (НПАОП 0.00- l .8l - l8) у наступних
працiвникiв:

КЗ "Лигiвський.пilrей
сахновщинськtli сел и щнt,li'

рtши Красноградсько|,о

району XapKiBcbKoi
областi"

кз "сахновщинський
лiцей ,ф2"

сахновшинськот селишнсli'

рали Красноградського

району Харкiвськоi
областi

КЗ "огiТвський лiuей"

КЗ "огiiвський lriuей"

КЗ "!1,бовогря,,tськи й

здо"

Прiзвище, iм'я
та по батьковi

Примiтка
(Правила)

Знас
Знас

нпАоп 0.00-1.76-15
нпАоll 0.00-1.8|-l8

нпАоп 0.00-| .,76-|5

нпАоп 0.00-1.81-18

нпАоп 0.00-1.81-18

нпАоп 0.00-| .81_1 8

Знас

Не здавав

Не здавав

Знас



6 [Стрельченко
Сергiй
миколайович

ександр

ригорович

машинiст (кочегар) котельнi

оператор котельнl

Голова KoMiciT

Члени KoMicii:

Комунальний заклад
"!убовогрялська гiмназiя"

сахновщинськот
селишноi ради

Красногралського району
Харкiвськоi областi

КЗ "Гришiвський лiцей"
сахновшинськот селищнот

рали Красноградського

район.ч XapKiBcbKoi
областi

нпАоп 0.00_1 .81-18

нпАоп 0.00-1.76-15
нпАоп 0.00-1 .81-1 8

Знас

Знас
Знас

Чорний В.В.

Ковальчук

ацiяшко В.А.

дата видачi 2l l0202l


