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протокол -пlь 578/1_2l

засlдання t(oМlcll з перевlрки знань
з питань охорони працi

0З.|2.202| р. м. КиТв

Комiсiя у складi:

Голови KoMiciT:

Рогозiна е.П. - засryпника начiLпьника управлiння - начzLпьника
вiдлiлу нагляду за об'ектами котлонагляду,
пiдйомними спорудами та на транспортi управлiння
нагляду в промисловостi i на об'екгах пiдвищеноТ
небезпеки Головного управлiння !ержпрашi у
киiвськiй областi

Членiв KoMiciT:

Щiдуха Д.М. - начzulьника вiддiлу нагляду в АПК, СКС та зв'язку

управлiння нагляду в промисловостi i на об'ектах
пiдвищеноТ небезпеки Головного управлiння
flержпрацi у КиТвськiй областi

Смолянця В.С. - зас,ryпника начальника вiддiлу нагляду на
виробництвi i на об'сктах пiдвищенноТ нобезпеки

управлiння нагляду в промисловостi i на об'ектах
пiдвищенноТ небезпеки Головного управлiння
Щержпрацi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.Д. - засryпника керiвника лепартаменту з охорони праrli
ФедерацiТ профспiлок Украiни, (за згодою)



СТВОРена на пiдс'tавi наказу I'оловного управлiння [ержпраui у Киiвськiй областi вiд
25.|0.2021 р.]ф 4З86. р. JФ . перевiрила знання наступних законодавчих та нормативно-

правOвих aKTiB з охорони працi:

Законо.цавчi акти з охорони працi, гiгiсни працi, надання домедичноТ допомоги
потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (Загальний курс з ОП); Правила будови
електроустановок. Електрообладнання спецiа.llьних установок (НПАОП 40.1-1.32-0l); Правила
охорони працi в металургiЙнiй промисловостi (НПАОП 27.0-1.01-08); Правила охорони прачi в
прокатному виробничтвi пiдприсмств металургiйного комплексу (НПАОП 27.|-|.0а-09) у
наступних працiвникiв :

Каргальчев
Микоllа
Сергiйович

Очеретiн
Сергiй
Вiкторович

Пiскунов
Тарас
Олександрович

електрик дlJ]ьницI, цех
водоlrостачання

прАт
(МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
комБlнАт lMEHI

lЛЛIЧА),

прАт
(МАРlУtlоЛЬСЬКИЙ
МЕТАЛУРГIЙНИЙ
КОМБIНАТ IMEHI

lЛЛIЧА))

прАт
кМАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
КОМБlНАТ IMEHI

lJlЛlчА)>

прАт
кМАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
КОМБIНАТ IMEHl

IллlчА>

Не здавав
Не здавав

начмьник цеху, ЛПЦ-3000

заступник наtlмьника цеху 3

виробництва. ЛПЦ-l700

старtltий майстер, Л ПЦ-]000

Знас
Знас
Знае

Знас
Знас
Знае

Загальний курс з ОП
нпАоп 40. l- l .32-0l

Загальний курс з ОП
нпАоп 27.0-1.01_08
нпАоп 27.1-1.04-09

Загальний курс з О[1

нпАоп 27,0-|.01-08
нпАоп 27,|-1.04-09

Загальний курс з ОП4 Пушков
Андрiй
Вшерiйович

Знас
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['о.пова KoMiciT

I{:tсtlи KoMiciT:

llрА,г
кМдl'lУIlоJlЬСЬКИЙ

мЕ-l,АJlур1,1Й ниЙ
комБILiА,г IMEHl

lJlЛ IЧАll

Знас

Рогозiн С.II.

l]iлух А.М.

(]мо.ltяtlеltь В.С.

Маltiяrлко В.А.

Загальний курс з Oll

/[ara ви;tачi 0з 12 202l


