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ПРоТокоЛ N9 478-19

засiдання KoMicii з перевiрк1| знань
з пптапь охорони прачi

l З.12.20l9 р.
м. Киiв

Комiсiя у склалi:

Голови KoMicii:
CMipHoBa О.В. - начаJIьника управлiння нагляду в промисловостi i ва

об'сктах пiдвищеноi небезпеки Головного

управлiння flсржпраrti у КиТвськiй областi

Членiв KoMicij:

Тименка д.В. - началыrика вiддiлу нагляду за об'скгами
котлонагляду та пlдйомними спорудами управлlння
нагляду в промисловостi i на об'гпах пiдвищеtrоТ

небезпеки Головного управлiння Держпрацi у
киiвськiй областi

Мартиненка В.В. - заступника начtцьника вiддlлу нагJIяду на

виробничтвi i об'скгах пiдвищеноi небезпеки
Головного Управлiння /{ержпрачi в Киiвськiй
областi

Мацiяшка В.А. - засryлника керiвника f{eпapTaMettTy охороtlи праlti
Фелерашii профспiлок Украiни (за згодою)



2 |ЬоОrrльов

IOn.*.unap

|Uлександрович

l

Дндрощук
Олександр
Дндрiйович

I

па5лов
Андрiй
Сергiйович

з lКоволснко
lHuoi"

|гпигогi""а

l

lмi.лiч
|Or.*.u"rp

|Оп"*.ч",аго"пч

I

директор KMlIl
,I,Coy

ltачаJlьник охорони

заступник
директора
киiвського

обласного Центру
зайнятостi

фiзична особа -

пiдприемець
Павлов Андрiй

Сергiйович

створена на пiдставi наказу Головного уlrравлiння flержпрачi по Киiвськiй областi вiл

l7.09.2019 р. М 4573. р. Ф . перевiрила знання наступних законодавчих та нормативно-

правових aKTiB з охорони працi: 
i допомогиЗаконодавчi акти з охорони працi, гiгiсни працi, надання домеличяо

потерпiлим, електробезпеки, пожехпоi безпеки (зага,,1ьний курс з Оп); Правила охорони працl

пЙ 
"Ъ. 

.*"nnyu.-ii навантажувачiв (НПАОП 0.00- 1,83- 18); Ilравила охорони пpatti пiд час

експлуатацii обладнання, що лрацю€ пiдтиском (НПАОП 0,00-1,81-18); Itравила охорони праUi

пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НПАОП 0,00-1,? l - l3) у насryпних праIriвникiв;
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Товариство спр,]явня
Форони Украiяи

ТОВ "IОПГЛРЛ
сЕкьюрlтl,

Киiвська морська школа
l'овариство сприяввя

оборопи yKpaiнlr

киiвський
оБлАсниЙ шЕнl,р

зАЙlIятосll

Примiтка
(Прави.lIп)lliлtlрисмс,l воIlpiзBиute, iм'я

та llo батьковi

Не здавав
Не здавав
Не ]лавав

Не знас

не злавав

Знас

Не знас

Загмьний курс ] ОП
нпАоп 0-00_L81-18
нпАоtl0,00-1,8]-lЕ

Загальний курс з ОП

ЗагаJlьний курс з ОП

Загмьний курс ] O[l

Загальний курс з ()П



о |Павrlов
Сергiй

митрович

Леонiл
дми,l рович

фiзична особа _

пiдприсмець
Памов Сергiй

Дмитрович

начмьник вlдд|лу

застуllник
директ()ра

КиlПська Mopcbka IUкола
't'овцриФво сприrввr

оборони Украiни

Киircька морсь(а школа
ТовариФво сприянн,

оборони Украiви

Ilc знас ЗалаJlьний курс з olI

нпАоп 0,00-1 ,8з_ l8

Мар,гиненко В,tl.

Загмьний курс з ОП
нпАоп 0.00_1,71-1з
нпАоп 0.00_ 1 ,81_ 18
нпАоп 0.00_ I.83_1 8

не здавав
Не здаваs
Не здавав
не ]давав

голова koMicii

Члени KoMicii:

cMipHoB

й 
Тименко А,в,

'/И-^^,iяшков,А,

l] ]] ]l] !


