
дп "головний нАвчА-пьно_мЕтодичний цЕнтр дЕржпрлцI"
(дп trгнмц',)

протокол J{} 584/3-18

засiданпя KoMicii з п€р€вiрки зцань
з питань охорони працi

30.10.2019 р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

Катчецка В.е.

м. Кривий Рiг

- т.в.о. начальника Головного 1тtравлiнrrя .Щержпрачi у
!вiпропетровськiй областi

Членiв KoMiciT:

Бондаря Д.А. - засцпника ЕачаJIьвика Криворзького уuравлiнкя-
начаJIьника вtддlлу rrагляду у прничодооувнlи
промисловостi Головного 1правлiння.Щержлраui у
Днiпроп9товськiй областi

Кулiна М.В. - заступfiика цачаJ-Iьника вiдлiлу у металlргii,
машинобудуваннi, котлонаглядi та за пййомними
спорулами Криворiзького гiрничопромислового

уrравлiння Головного управлiння {ержпрачi у
Днiпропетровськiй облаФi

Лiпшей !.l. - зас,D/пника начiцьника вiдцiлу нагляду в
промисловостi та за о6'екгами пiдвищеноi Еебезпеки
Криворiзькоl о r iрничопромислового управлiння
Головяого управлiнвя ,Щержпрачi у
.Щнiпропетровськiй областi

Чалого А.Г. - голови профспiлки АТ "Криворiзька теплоцентраль''
(за згодою)



створена на пiдставi наказу Головного Управлiння Держпрацi у ,Щнiпропетровськiй областi вiд
06.09.2019 р. Nо 186 перевiрила знаяня наступIlих законодавчих та нормати вно-правових aKTiB

з охорони працi:

Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15); Лравила будови i
безпечвоi експлуаталii лiфтiв (НПАОП 0.00-1.02-08); Правила охороtlи працi пiд час ваятажно-

розвавт.Dкув,UIьних робiт (НПАОП 0.00-1.75-t5); Правила охорони працi лiд час ексллуатачii
обладнання, що працю€ пiд тиском (НПАОП 0.00- 1.81- 18); Правила охорони працi п iд час

роботи з iнстрlшентом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-1З) у наступяих прачiвникiв:
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Чалий А.г.


