
дп "голоt}ний нАвчАJrьно-мЕтодич ний цЕнтр дЕржпрАцl"
(дп "гнмц,)

протокол м з89/1-19

засiдання KoMicii з перевiрки ]нань
з питань охорони працi

15.11.20l9 р. Ir. КиТв

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

CMipHoBa О.В. - начальника управлiння нагляду в промисловостi iHa
об'сктах пiдвищеноi небезлеки Головного
управлiння !ержлрацi у КиТвськiй областi

Членiв KoMiciT:

Тименка А.В. - начальника вjддiлу нагляду за об'сктами
коlлонаtляд} та пiдйоvниvи споруаами уltравлiння
нагляду в промисловостi i t,ta об'ектах пiдвищеноi
небезпеки Головного улравлiння !ержпрацi у
китвськiй областi

Мартиненка В.В, - заступника начальпика вiддiлу нагляду на
виробництвi i об'сктах пiдвищеноi небезпеки
Головного Управлiння !ержпрацi в Ки]'вськiй
облас гi

мацiяшка В.д. - заступника керiвника ffелартаменту охорони прац|
Федерацii лрофспjлок Украiни (за згодою)



створ€ла IIа пiдставi паказу Головпого управлiЕня l(ержпрацi IIо Киiвськiй областi вiл 17,09.19

р. Ns 4573- р. Nч - перевiри.ltа знаrrня наступних законодавчих та нормативно-правових aKTiB з
охоропи rrрачi:

Закоtlолавчi акти з охороttи ttpaui. l it iсltи праILi. IlалаllIlя ,lомсличноI допомоги
lrо,гсрlri;rим, слсктробсзпски. llожежllоТ безIIеки (ЗагаIыlий курс з oI'I); lIравила безцеки при
виробництвi та сложиваrпti пролуктiв розлiltепltя тtовiгря (I IIiAOII 0.00_1.65-88); Правила
охоропи працi па ав,гомобiльпому ,lрапспорL,i (IIПАОП 0.00- 1.62- 12); 11равила охороlrи прачi
пiд час виконанпя робiт rra висотi (I-IIIА()П 0.00-1,l5-07); Правила охорони працi лiл час
експлуатацii вантажопiдiймаtьних крапiв, пiдiймалыtих Irристроiв i вijtповi.,tного обладпанIIя
(НПАОП 0,00- l,80- l8); I]равила охороIrи працi пiл час сксплуатацii обrrалвання, цlо праlпос пiд
'глском (IIПАОП 0.00-1.81-18); Ilравила охороrrи lrрацi пi,,l час роботи з iпструмсII.1.ом ,l.a

пристроями (IIflАОП 0.00-1.71-13); lIравиllа охороIIи nparli rl!1час розробки ро/lовиIll
кориспих копrUIиlI вillкриr,пм способом (IIПЛ.ОП 0,00-1,24_10); Систсма стаIIдартiв безпеки
працi, Охорона llpalli i промислова бсапека у булiвпичтвi (,1_{IiH) (НПЛОП 45.2-7.02- 12); 'l'ипова
ittструкцiя з оргапiзацij без ечllого вс,цсlIня га]опсбсзllсчlIих робiт (IIlИОП 0.00-5.11-85) у
ttасryпних працiвпикiв:
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Загальний курс з ОП
нпАоп 0,00_1,15-07
нпАоп 0,00_1.62_12
нпАоп 0.00-1.65-88
IIпАоп 0,00_1,71-1]
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Члени KoMiciT:

l'оВАРИСТВо з

ОБМЕЖЕНОIО
вI.1Iповr]лJIы,IIс

TIo "Бк роял
хАуз"

'l'овариство з

обмежеltою
вiдповiлальвiстю

"FIавчоtьно-
курсовий цеп,rр

"ГраIliт"

Заl аJlьхий курс з ОП
IIпдоп 0.00-1.15-07
IlпдогI0.00-1,80-18
ItllAoII0.00-1,81-18
I ll Iлoll45,2 7.02_12

Ilc злавав
IlcзllaBaв
lIe злавав
l Ie злавав

IIс злаваi]
Не здавав

нплоп 0_00- 1.24- l0
нпАоп 0.00_5,l I-85

Смiрцов О,В.

Мартиttеtrко B.IJ.

15 ll 20la


