
дп,головниЙ ндвчАльно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕржпрлl_tl"
цп "гнмц")

протокол лъ 7ll1-2l

засiдання KoMicii з пepeBipK]l знань
з пlлтань охорони працi

28.05.202l р.

Комiсiя у складi:
голови KoMiciT:

Попiченка О.Е. - начальника вiддiлу нагляду в маruинобулl,ваннi га
енергетицi Головного управлiння r[ержпрачi 1

китвськiй областi

Членiв KoMiciT:

ПустовойтовоТ М.Г. - начмьника вiллiлу наглялу у бцiвництвi управлiння
нагляду в промисjlовостl l на о0 сктах лlдвиlценоl
небезпеки Головного управлiltня [ержttралi у
киjвськiй областi

Мартиненка В.В. - начмьника вiддiлу нагляду на виробництвi i tla
об'екгах пiдвищеноi небезлеки управ.:liння наглядч в
промисловостi i на об'скгах пiдвиIценоТ небе]Itеки
Головного управлiлня Лержпрацi у КиТвськiй
областi

Мацiяшка В.А. - заступвика керiвника ле артаменry з охорони лparll
Фелерачii профспiлок Украiни, (за згодою)

м, киjв



створена на пiдстzrвi Еакirзу Головного управлiння Держпрацi у Киlъськiй областi вiдl5,0з,2о2l
р. N! l 109, р. Ns . перевiрила зндrвя наступЕих зztконодавчих та пормативt{о-riравових irктlB з
0хорони працi:

Правила охоропи працi для водних господарств у чорвiй метаlryргii (НПАОП 27,1-
l 47- 14); Правила безпеки на за,'Iiзничному транспортi пiлприсмств системи Мiнчормету СРСР
(НПАОП 27,5-1.1З-79); Правила безпеки при експлуатадii каЕыliв, трфопроводiв, iнших
пдротехнiчЕих споруд у водогосподарських системах (НПАОП 0.00-1.57-12); Правшла
безпечноi експлуатацii електроустацовок (нПдоП 40,1-1.01-97); Правила безпечrоi
експлуатацii елешроуст.ulовок споживачiв (НПАОП 40,l - l ,21-98); Правила охорони прачi лiл
час вантаr(но-розвантажувмьних робiт (НПАОП 0-00-1,75- 15); Правила охорони лрацi лiд час
експлуатацii ваптажопiдiймальвих KpaEiB, пИiйма,'Iьних прпстро]в i вiдповiдlого обладнання
rНПАОП 0.00-1,80- l 8) у Hacl улних працiвникiв.
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Гордiйчук
олексiй
Сергiйович

привАтнЕ
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IЛЛIЧА,

Не здавав
Не здавав

нIIАоп 40,1_1.01_97
нпАоп 40 1_1.21-98

Лубянiченко
Олександр

Анлрiй
Вlкторович

}IayMoB
Сергlй
олексiйович

Не здавав нпАоп 0,00-1 Е0-1Е

Не здавав
Не здавав

Не здаsав
не здавав

нпАоп 0,00-1,57-12
нпАоп 2?.1- 1,47- 14

нпАоп 0.00-1 75-15
нпАоп 0.00_1,80- 18



3 4 5 6

Щефrвь
косгrrflин
ВiкороDич

шiщmlFшrryry ГIРИВАТНЕ
Ак.[онЕрнЕ
ЮВАРИСТВО

(MAPMI0JъcbKld
мЕтАJIурпlяtd
КОМБПlАТ IMEHI

UlлIttА)

зяае

чеIrко о.Е.

Пустовойтова М.Г.

МартпЕепко В.В.

Мдriяшсо В.д.

Дrв !пд.чi 2Е 0J 202l

нIIАоп 27.5_1.1з_?9

головд koMicii

Члени KoMicii;


