
|7 .09,202| р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

протокол J\b 4б0-21

засiдання koMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

м. Киiв

Мартиненка В.В. - начмьника вiддiJry н гляду на виробницгвi i на
об'скгах пiдвищеноi небезпеки упраыIit lя цагляду в
промисловостi i на об'скгах пi.шиценоi небезпеки
Головного управлiння Держпрrцi у Киiвськif,
областi

tIленiв KoMicii:

Ковальчука А.В. - головного державного iнспекгора вiддiлу нагляду у
оудlвництв, упра8лlнкя нагля.ry в промисловостi i на
об'скгах пiдвищеноТ нсбезпеки Головного

управлiння .Щержпрацi у Киiвскiй обласгi

Семендяй М.М. - головного державного iHcпeKTc;la вiддiлу наглялу за
об'скгами котлонагляду, пiлйоrними спорулами та
на Iранспортi управлiння нагляry в промисловостi i
на об'скгах пiдвищеноi небезпекл Головного
управлiння {ержпрачi у КиiвсьКiй обласгi

- заступника керiвника департаIr{Енту з охорони прачi
Федерацii профспiлок УкраiЪи, (за згодою)

Мацiяшка В.А.



створена на пiдставi вакzrзу Головttоло управлiнЕя Держпрацi у КиiвськiЙ областi вiд
1 l,06,202l р. Nч 2482. р, Nл , перевiрила знаняя наступних законодавчих та нормативно-
правових akTiB з охорони працii

МiЕiмальнi вимоги з охорони працi Еа тимчасових або мобiльяих будiвельних
майданчиках (НПАоП 45.2-7.03- I7); оСТ l4,55.79 Бlрочна система на пiдпри€мствах чOрн0I
мета,,Iургi'i. ocHoBHi положення. Порядок застосування (НПАОП 27.5-6.0|-79): Правила безпеки
в коксохiмiчному виробництвi (НПАОП 23.1- | ,0I_08); Правила безпечноi експлуатацii

електроустановок спохивачiв (НПАОП 40,1-1,21-98); Правила будови елек lpoycTaнoBoK
Електрообладнання спсцilцьних установок (НПдоП 40, |- l ,32-0l ): Правила охорони працi в
металургiйнiй промисловостi (НПАОП 2? 0-1,01-08); Правила охорони працi пiд час вантажно-
розвантажувальних робiт (НПАОП 0,00-1.75-J5); Правила охороttи працi пiд час виконання
робiт на висотi (НПдОП 0.00-1,l5-07); tlравила охорони працi пiл час ексл"lryатацii
вантажопiдiйммьяих KpaHiB, пiдiймальних пристроIв iвiдповiдного обладнання (НПАОП 0,00-
1.80-18); Правила охорони праui пiд час експлуатацii обладнання, Що працюс пiд тиском
rнплоп 0,00- 1.8 |_ l8 )l Правила охорони прачi лiд час pevoH t у ус l аткуваянл на пiдприr vо вах
чорноi металургiI (НпАоп 27,1_1.06-08); Правила охорони прачi пiл час роботи з iHcTppleHToM
та пристроями (НПАОП 0,00-1,71-13); Правила охороttи працi у газовому госполарствi

ii (нпАоп 27,1-1,09-09)
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Горулько

сIiлiславовхч

дdlпсaшко
Руслзн
Олсксаядроaич

лудо

Ссргi*овхч

IBrmB
Iгор

lcToMoB
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ПРОМСЕРВIС,

ToB,METIHBECT-
пк)мсЕрвlс"
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пк)мсЕрвlс"

ToB,METlHBEcT-
промсЕрвlс,

тов "METlHBEcT_
промсЕрвlс,
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l9

20

2|

22

2з

пaвл€нко
Ссргiй
мlа(олдf,ович

пrrлттенко
Сергift
ОлександроЕllч

пхлипснко
олексiй
Георгiйович

пилппешlсо
Сергiй
мшолайович

Пономорьоо
валентин
вячеслаяович

Рогоtхпr

васrlлювич

олег

lФ.riдlt шtхФ 1 оrФбяr
п!.ш п пr.r@i 6.зЕц

ToB ,METIHBEсT_

пюмсЕрвIс"

тов "METlHBEcT-
промсврвlс.

тов "METIHBECT-
пюмсЕрвIс,

тов "METlHBEcT-
промсЕрвlс"

тов "METIHBEсT_
ПРОМСЕРВIС"

тов "METlHBEcT-
промсЕрвlс,

знsс

не здавrв

зна€

Зна€
3нас
Знае

Знас

Не здавав

не эдавав

нгцоп 27j5-6.01_79

!7ý-6.01-79

0 00-1 75_15

0 00-1,80-I8
0.00_ I.81_18
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]0

з]

солоЕ'ян
вrчеслав
(Ьдорович

Сух!нов

Д итро

TrTspeHKo

Дl.rrро
Григорвич

Тrхтrул
олег
михайлович

Терепть€в
Максям
Вадимович

Фруfiз€

Дмитро
ЮрiЛович

Чернешко
Кирило
Анатолiйович

ToB,METlHBEcT-
промсЕрвlс"

ToB,METIHBECT-
промсБрвlс"

тов "METlHBEcT-
промсЕрвlс,

тов "METlHBEcT_
промсЕрвlс"

тов "METlHBEcT_
промсЕрвlс.

ToB,METIHBEcT-
промсЕрвlс"

тов "METIHBECT-
промсЕрвlс,

не здавдв

Знае

нае

зна€

з
з

не здамв

не здавав

Знае
Знас
Знае
Знае

нпАоп 27.5-6,0l_?9

нпАоп 27.5-6-01-7s

нпАоп 0,00_1.80-18
нпАоп 0,00_1.81-18

пАоп 27.5-6.01-79

пАоп 27.5{.01-79

п 27 .з-6.0l -19

пАоп 0.00-1,80_18
пАоп 0.00-1 81_ 18

40.1_1,з2_0l
оп 45.2-7,03-17



Яропхков
вiталiп

голова koMicii

Члени KoMicii:

тов "METIHBECT-
ПРОМСЕРВIС,

нпАоп 27.5-6.0] -79

в.в.
А.в.

м.м.

в.А.

Не здавsв


