
дп "головниЙ нлвчлльно_мЕтодичний цЕнтр дЕржпрлцl"
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протокол лъ 41711-21

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з пптань охоронп працi

22,09,202| р.

Комiсiя у склалi:

Голови KoMicii:
Чорного В,В,

Членiв KoMicii;

Смолянця В.С.

- заступника начаJ,Iьника вlдllлу нагляду в

машиноб) дуваннi га енергетичi Головного

управлiння fержпрачi у КиiЪськiй областi

м. Киiв

- заступника нача,,Iьника вlддlлу нагляду на

виробництвi i на об'скгах пiдвищенноТ небезпеки

управлiння нагля,ry в промисловостi i на об'скгах
пiдвищенноТ небезпеки Головного управлiння
Дсржпрацi у КиiЪськiй областi

Ддаренка С.В. - головного державного iнспекгора вiддiлу наглялу за
об'скгами котлонагляду та пiдйомними спорудами

управлiняя нагляду в промисловостi iHa об'екгах
пiдвишеноi небезпеки Головного управлiння
Держпрацi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника !епартаменry з охорони прачi
Федерацii профспiлок УкраiЪи, виюrадач ,ЩП

"tНМЦ" (за згодою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiвня Держпрацi у Киiвськiй областi вiл
l1 06.202l р, Nч 2482 перевiрила знання наступних законодавчих та нормативно-Itравових aKTiB
з охорони працi:

IIравила безпеки в гzItовому господарствi коксохiмtчних лiдпри.мств i виробilицгв
(НПАОП 27,1-1 ,l0-07); Правила безпеки при заготiвлi i переробчi брухту та вiltходiв чорних i

кольорових MеTалiB (НПАОП 37.0-1.01-09); Ilравила безпеки у доменному виробпичтвi
(НПАОП 2i.I-1,02-97); [lравила охорони працi в метмургiйцiй промисловостi (НПАОП 27,0-
l,01-08); Правила охорони працi в прокатному виробництвi пiдприсмств металургiйного
комплексу (НПАОП 27,1- 1.04-09); Правила охорони прачi п iл час виконання робiт на висотi
(НПАОП 0.00-1,15-07); Правилаохорони працi пiд час зварtовання металiв (НПАОП 28.52-
l'1]-lJ):Правилаохоронипрачi пiлчасреvонt1 )сгагкуванlIя lta пiдприсмсгвах чорноТ
мстмургii (НПАОП 27.1- 1,06-08); Правила охорони працi лiд час роботи з iHcTpyMeHToM та
пристроями (I{ПАОП 0,00-1.71-I3); Правила охорони прачi у газовому госttодарствl
пiдлрисмств чорноi металургiI (НПАОП 27 1-1 09-09); Правила охорони Ilрацi )
стмеплавильному виробничтвi (НПАОП 27,l- 1,01-09) у нас-гупних працiвникiв:
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Члени KoMicii:

Чорний В,В.

молянець В.С.

даренко €.В.

Мацiяшко В.А.

дап видочi 22 09 202l


