
ДП "ГОJIОВНИЙ НЛВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРДЦ|"
цп,гнмц")

ПРотокоЛ Ns l7411-20

засiдання KoMicii з перевiркп знаttь
з питань охорони прачi

l3.1L2020 р.

Комiсiя у склалi:

Голови KoMicii !,ержпраui:
Сажiснка В.В, - т.в,о, I'олови flержпрачi

Заступника голови комiсii,Щержпрацi :

СтахiвськогоС,М ЗасryпниканачальникаГоловногоуправлilrня
.Щержпрачi у Киiвськiй областi

t]ленiв KoMiciT:

Мартиненка В.В. - начаlьника вiддijlу нагляду на виробtlичтвi i на

об'скгах пiдвищеноi небезлеки Головного

управлiння,Щержпраlti у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.А, - заступника ксрtвника департаменту з охороЕи працl
ФедсрацiТ профспiлок УкраТни, (за згодою)

Баношенко Н.М, - викIIалача Деря{авпого пiлприсмства "Головний
навчально-методичний цснтр Держпрацi" (за

згодою)

м, КиТв



створена на пiдставi наказу Держпрацi вiЛ J 5.05 20l 7 р Nч 65 trеревiри,rа зланн я Ilаступ i I ихзаконодавчих та яоРмативно-правових aKTiB з охорони працi:
Законодавчi ак]и J охорони пpalli. liгi.ни працl. llсдання домедичноl допоvоги

лотерпiлим, електробезпеки. пожежно'I безпеки (Зага-lьний курс з ОП): Правила охорони прачi
в мflалургiЙнjй Про\|исловосIi (н п доп 27,0-L01-08l, Праопiа o*oponn прач, 

""автомобiльному траIIспортi (гIIIAoll 0,00- 1,62- 12): I lравила охорони працi пiл час 8антажно-
розваптажувz!'lьн их робiг (H l JAoIJ 0,00- I 75- 1 5); I Iравила охороlr и працi пiд час ви коttан ня
llавагrажувально-розвантажуваjlьпих робir rra заriзничlкlлtу гранспортi (НПАОп 6],2i-l ]2-
07); IIравила охорони rlрацi пiл час ексrlлlэl ацii Barr r ажопiдiИлrа,rьrrи х KpoHiB. гliдiймальяих
пристроiв i вi,,lповi]lного обла,,tНапIlя (lll IAoIl 0,00- l ,80- I 8); IIравила оЙрон и працi пil час
експлуатацii цаваIlтаясувачiв (lIПДОП 0 00-J 83-18): Правила охороtlи праui пi,r час
ексл-п),атацii облацl{аIlля_ цо праllюс Ili,,t тискоNl (IIПлоП 0,0o-1,8l l8)l ПравиjIа охороllи працl
п tд час роботи з iHcTpvMeH гом lалристРоями (HIIAOII 0,00-1,71-1J): l Iравила oxopoll л працl

та бе]печllоi сксплуатацii технологiчпих трубопровопIв (tIlIдоII 0 00-I 7З-l4) у настуIIних
працiвникiв:

ПDiзвtлше. iм'я
та по батьковi Пiдпршсмсr,во

Прrtпrh ка
(I]рOвилд)

коvерцlйllий,lи]1екпlр Товариство з
обмежсною

вiдповlлi]-1ьнlстIо
"Микола'iвський

глиноземний завод"

Загмьний курс з ОП
нIlАоп 0 00 l 62- l2
нпдоIl0 00_1 7l ]]
нпАоIl0 00-1 7] l4
нпАоп 0 00-1,75-15
нпдоIl 0,00-1 E0_I8
нtIлоп 0 00-1,81_18
t]Ilл()Il0 00_1 8з_ l8
нtIАоп 27 0_1 01_08
нlIАоп бj,21_ 1,2]-07
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дирепор пiдпри.мсrш

Мацiяшко В,А

Товариство з

обмежсною
вiдповiдальнiстю
"миколаiъський

глиноземний заводl|

Загrльний кур з
нпАоп 27.0_1.0l

не здавsв
Не здавав

Мартияенко В.В.

Баяошенко Н,М.
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l]ll2020


