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пРотокоЛ Ne 20211_21

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охоронп працi

04.06.202l р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:
Мартиненка В.В.

Членiв KoMicii:

Лисенка Ю.l.

м. Киiв

нача,rьника вiдлiлу нагля.ry на виробництвi i на

об'скгах пiдвицснноi небезпеки управлiння наглялу

в промисловостi i ва об'скгах пiдвиценноi небезпеки

Головного управлiння .Щержпрачi у Киiвськiй

областi

головного державного iнспекгора вiддiлу нагляду на

виробництвi i на об'скгах лiдвищеноi небезпеки

управлiння нагляду в промисловостi i на об'скгах

пiдвищеноТ небезпеки Головного управлiння

.Щержпрачi у КиТвськiй обласri

Смолянця В.€, - заступника начальника вlддlлу нагляду на

виробниLtтвi i на об'скгах пiдвиценот небезпеки

управлiнкя нагляду в промисловостi i на об'сктах

пiдвищеноi небезпеки Головного управлtння
Дерr(працi у Киiвськiй областi

- засryпника керiвника ,д,епартаменry з охорови працl

ФелерачiТ профспiлок Украiни (за зголою)
Мацiяшка В.А.



створепа па пiдставi нarкzrзу Головttого управлiння Держпрацi у Киiвськiй областi Bial5 0З 2l р,
N9 1l09- р, N9 - персвiрила знання наступяих законодавчйх та нормативно-прaвових актlв з

охофЕи працl:

Законодавчi акги r охорони прачi. гiгiсни працi_ надаtяня .]омедичноi допомоги
потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (Загмьний курс з ОП); Правила охорони прачi
пИ час виконмня робiт на висотi (НПАОП 0,00- 1 ,15-07); Правила охорони прачi пiл час

експлуатацii вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiйммьних пристроIв i вiдповiдного обладнання
(НПАОП 0,00-1.80-18); Правила охоропи прачi пi,л час експлуатацii обладнання. шо працю€ пiд
тиском (НПАОП 0.00-1,8l -l8); Правила охорни працi пiд час роботи з iнcтpyMetlтoм та
пристроями (НПАОП 0,00-1,71-1З); Правилаохорони працt у г.вовому господарствl
пiдприсмств чорноi мета,rургii (НПАОП 27.1-1 09-09): Система ставдартiв безпеки прачi.
Охорона працi i промислова безпека у булiваичтвi (ffБН) (НПАОП 45,2-7,02- 12); Типова
iнструкцiя з оргаяiзачii безпечного ведення газонебезпечних робiт (НПАОП 0 00-5 l1-85) у
наступllих прatlliвЕикiвi

.}l!

з/п
ПрЬвпще, iм'я
та по батьковi Посада Пйпрпсмство

Зплс,
не знас

Прпмiтка
(Правила)

l 2 3 1 6

Боrя€в
олексiй
Анатолiйович

Ваf,лснко
олексiй
васильович

чашннiстФtrу(Фtril,tо]

цашчн,Ф кр!Еу (rт.ib,BK) ]

маOи(,.r rTaHl (фаншняк) r

IoB"lpiадaLнсрджi"

lОВ "-l рiада Lяерджi"

Не здавав нIlАоп000 l80,l8

нпАоп 0.00_1 80_ 18

Габарак
Юрiй
миколайович

lOB"lрiщаHllepnжi"

Зна€

Не здавав
не здавав
Не ]давав
Не здавав
Не здавав

Знас

нпАоп 0.00-1 l5-07
нпАоп 0.00_1 7I-I]
нпАоп 0.00_1 8I_IE
нпАоп 0.00_5 l1-85
нпАоп 27,1-1 09_09

4lд
lB

l,

о.rгий lOB "lpiмa Енсрджi"

олодимирович

нпАоп 0 00 1.80-18



Зубе ко
Дмитро
Олоксандрович

Капусга
Олександр

Кзryтiн
Юрiй
Вiкгорович

Козrрсз
Володимир
Георгiйович

коаленко

Олександр
михайлович

10 М5руспч
олексiй
олексiйович

маш,i,Ф крану (Фiilвнr() :1

мшrн,Ф крану lrтан,,нrк) r

rerюrопснrх rрубопрою!,в

йшчн,ст lтat, (rфhоirк) ]

ТОВ "Tpiara Енерджi"

ГoB "TpiaJa EH(pjrжi"

ТОВ "Трiада EHcpnжi"

прив^тнЕ
пIдпри€мс,гво
,Флсм_сЕрвlс,

ТОВ "Трiада Енсрджi"

ТОВ "l'ptмa Еяср,lжa'

Знае

Не здавав
Не здавав
Не !давав
Не здавав
Не здавав

Не здавав
Не здавав
не здавав
Не здавав
Не здавав

Зна€

Знас
Знас
зна€
Знае
знае

Не ]давав

нпАоп 0,00- 1.80-18

нпАоп 0.00_Ll5-07
нпАоп 0.00-1 71-Iз
нпАоп 0,00-1 Е 1_1t
нпАоп 0,00_5.I 1_85

нпАоп 27,I-1.09_09

Загмьний курс з ОП
нпАоп 0.00- 1 l5-07
нпАоп 0 00-L7I_1]
нпАоп 0.00- l Е0-] Е
нпАоп 45,2_7,02_I2

нпАоп 0 00_I 80_18

нпАоп 0 00- I.15-07
нпАоп 0,00_I 7l -lз
нпАоп 0 00-I 81-18
нпАоп 0.00-5 lI_85
нпАоп 27.1-1 09-09

нпАоп 0,00-1,80-18



Марчснко

12 пахолм
Олександр
Вмерiйович

Скляров
Сергiй
Федорович

Володимир
Олександрович

Хорч€нко
Серлiй
михайлович

|4

15

16

rашrнiп крану (Kp.Hl.({r) r

хшянrcт ,Фаяу (Kpaн,bнrx) :1

iшян,d,Фrну (iD.н,.нkг) ]

r.щriiФ Ip.Ey (1ЁЕпшхк) r

l , з 4 6

ТОВ "Трiада Енерд}(i"

ТОВ "Трiада Енердж|"

ТОВ "Трiада Ен.рджi"

ТОВ "Трiддд Енерлжi"

ТОВ "Нsуково-впробниче
об'.днанвя "Ю Бiсi-

промо,

ТОВ "Трiадд Енерд*i"

Нс здавав

Зна€

не здавав

Не здавав

зна.

Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав

нпАоп 0,00_ 1.80_18

нпАоп 0,00-1.80-18

нпАоп 0,00-1.80-18

нпАоп 0.00_1 ,80_18

нпАоп 0 00-1.80- l8

нплоп 0 00-1 | 5-07
нпАоп 0.00- 1,7]-l ]
нгlАоп 0.00- 1 8l- lE
нпАоп 0.00-5 l I_85

нtIАоп 27 l - l ,09-09



1,1 цорук
,Щенис
миколайович

чемдков
Вiкгор
миколайович

Ех@опчнrх ,рубФроюдD

Ехшоriчнri тrубопро@.

голова koMicii

Члеяи KoMicii:

ТОВ "Трiада Енер,rжi'

ТОВ "Трiада Енерджa'

ТОВ "Трiада Енерджi"

ТОВ "Трiада Еверджi"

нпАоп 0,00-1.15_07
нпАоп 0,00- 1,71_1з
нпАоп 0,00-1 81-18
нпАоп 0.00-5,1I-E5
нпАоп 27.I-1.09-09

Знас
Знае
Знае
знае
Зна€

Знае
зна.

нпАоп 0.00- 1 l5-07
нпАоп 0.00-1.E0-18

нпАоп 0.00-L l5-07
нпАоп 0 00- I.71_ 1з
нпАоп 0,00_1.8l -I8
нIlАоп 0.00-5,l I-E5
нпАол 27,1_1.09-09

Не здавав
не 1давав
Не здавав
Не здавав
Не здавав

Не злавав
Не здавав
Не здавав
Не здаsав

нпАоп 0,00_1,15_07
нпАоп 0.00_1,71-1з
нпАоп 0 00- 1.8l - l8
нпАоп000_5 l 1-85
нпАоп 27 1- 1,09_09

здавав

Мартиненко В.В.

енко Ю,l.
оi]ll7и

]l]j lo_
нниi,

/lm зшачi 04 06 202l


