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протокол хь 270-20

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питаЕь охорони працi

З0.10.2020 р.

Комiсiя у склалi:
Голови KoMicii [ержпрачi:

Сажiенка В.В. - т.в,о, Голови !ержпрацi

м. КиТв

Заступника голови комiсiТ,Щержпрацi:

стахiвськогос.М ЗаступниканачальникаГоловнолоуправлiння
!ержпрацi у Киiвськiй обласri

Членiв KoMiciT:

Тименка А.В. - засryпника начtulьника управлiння - начlцьника
вiддiлу нагляду за об'скгами кmлонагляду,
пiлйоvними спорудаvи та на ,Iранспортi 

1правлiння
нагля.ry в промисловостi i на об'скгах пiдвищеноi
небезпеки Головного управлiння.Щержпрашi у
киiвськiй областi

Мацiяшка В,А. - заступника керiвника департаменry з охорони прачi
ФедерацiТ профспiлок Украiни. (за згодою)

Баношенко Н.М. - вию,Iадача Державного пiлприсмства "l о",lовний
навчаJIьно-методичний ueHTp !ержпрачi" (за
згодою)



створена на пiдставi наказу Держпрацi вiд l5.05 20]7 р. Na 65 перевiрила знання настуIlяих
'tаконодавчи)r та нормаl и вно-л равових aKTiB J охорони працi:

Законодавчi акти з охорони працi. гiliсни працi. надання домедичноi -1опоvоtи
потерпiлим, електробезпеки. поrкежноi безпеки (Загапьний курс з ОП); Правила безпечноi
експлуатацii слекФоустановок споживачiв (НПАОП 40.1-1,21-9E); Правила оhороllи llрацi в

металургiйнiй промисловостi (НПДОП 27 0-1 01-08); Правила охорони праui ltiл час виконання

робiт на Bпcoтi (НIlАОП 0,00- 1.15-07); Правила охорони працl пlд час га:]оелектричного.
кисневого та плазмовоI,о рiзання MeTa,,liB (НПАОI l 28.0" LЗ5- l4); [lравиrIа охорони ппацi пiц час

експлуатацii ваятажопiдiйrчапыIих KpaHiB, пi,liймапыlих пристроiв i вiлповiдного обладнання
(НПАОП 0,00- t ,80- ] 8); Правила охорони прачi пi.л час експлустацiТ обладнаlIня. tцо прачкlс пiл

тиском (НПАОП 0.00-1,81-18); Правила охорони праtti пiл час зварlовання металiв (HIlAOII
28.52- l ,J l- lJ.); Правила охорон и працi lli_l час ремон l\ ус, а l к) вання на п i,]при, мс lBa\ чорноi

метмургii (НП АОП 27. l - l 06-08): I Iрави-rа охоропи прачi п i,r час роботи ] iпcтp\ цеl]т(,\! la
пристроями (НПАОП 0.00-1.7I-1З.)i l lравила охорони працI у га]ово]!Iу господарствl
пiдприсмств чорноi металургiI (}IПАОП 27 1-1 09-09); IIравила охорони працi },ливарllом}
виробнпцтвi (НПАОП 27 5-1,46-14); Правила охорони працi у стапеп:lавильному виробllицтвi
(НПАОП 27.1- l,01-09); Правило безпеки при зберiганIli. перевезеннI та застосуваннl
сильнодlючих отDуиних речовин у наступних працlвникlвi
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Загмьний курс з ОП
нпдоп 0,00_1 80-18
нпАоп 27 0-I 01_08

нпАоп 27 1-1,06_08
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,вжеяер } охорони прдцl
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Муp3ов
Андрiй
Трифонович
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Ничипорук
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нпАоп 0,00.1.I5-07
нпАоп 27 0- 1.01-08
нпАоп 27.1-1.06_08

Зага,lьний курс з ОП
нпАоп 0,00-1,7I_I]
нпАоп 27 1-1 06-0Е
нпАоп 40 1-1 2I_9E

начаj ьник лабораторii

Загальний курс з ОП

Загальний курс ] ОП
нпАоп 0.00_1.45-69
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гевермьний дирепор Не ]давав Загальний курс ,] ОП

Загальний курс з ОП
нпАоп 0,00-1 l5-07
нпАоп 0 00_1 ,80_i Е

нпАоп 27,l_ L06-08

Загальний курс з ОП
нпАоп 0,00-1,I5_07
нпАоп 27.1_ 1,0I-09
нпАоп 27.5_ I.46_ 14

Зага,l ьний курс з ОП
нпАоп 0.00_ 1.15-07
нпАоIl 27 0-1 01-08
нпАоIl27 I- 1,06-08
нпАоп 28.0_1 з5-14
нпАоп 28 52_1,] l- lз

швшдкий
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Якуш{н
костянтин
Олександровнч

Голова комiсii,Щер

Заступник голови KoMicil

стахiвськи

Члени KoMicii: Мацiяшко В.А

Сажiснко В,В,flltфi,r,,tл iiliи'ii

Щ?дl*"
ý;;тЁ

Дй вrдач, з0 l0 2020


