
дп "голоsниЙ нАвчАльно-м Етодични Й цЕнтр дЕржItрАц|"
(дп,,гнмц'')

ПРОТокоЛ N9 l88-20

засillавня koMicii з псревiркl| fнань
з плtтаllь охороlrи пра ui

l4.08.2020 р, м. Киiв

Комiсiя у скltадi:
Голови KoMiciT:

Тимепка д В. - начлlьника вiлдiлу нагляду за об'скrалtи
коIлоllill ля,l\ l а lliJйоуlIи\lи споп),_lа1\lи 1 ttравлiння

наlJяд\ в проuисловосtii tla об'гкrач lti:BItmeHo'i

ttебсзпеки I'оловного управлiння [ержпрачi у
китвськiй облас l i

ч пенiв ком icii:

ГlустовойтовоТ М,Г. - Ilач.u]ьrlика Bi,r.|Liny }lагjlя.Ilу },булiвllичгвi \,правлiння
IIагJIял},в промисловосri l на об'скта\ гtiJtllиlценоJ
ltебсзttекt.t I'о-rовtrого управлittня flержrrрашi 1

киiвськiй облас,l i

Мартощука Р,М, - голов}|ого дсржаRноIо itlсIlскгOра l]I.IullJly нагллду R

машинобудуваlltti та сttергетицi Головltого
управлlння Держпраrti у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.А, - засIупника керlвника дсIIарlамен,г1, з охорони rrрацi
Фслсраrlii llрофсlri'ltок Украljtи. (за зго;tоtо)



cтBopetla на пiдставi нака:]у Го]Iовного угtравлiння Дер)кпрацi Ilo КиIвськiЙ областt вtд

08.07.2020 р tФ 2023. р, Nч перевiрила зпання наступних,]аконодавчих та нормативно-

правових aKTiB з охорони праui:

Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працiвникiв пiд час роботи з екранIlими
пписrрояvи (Н[lАОП 0,00-7 I 5- l 8 l: Законодавчi акlи rоrорони прачi. Iil i.,Ilи lIрацi. llадаIlня
домедично-r допомоги потерпiлим, електробезпеки. пожех(но'.l безпеки (загмьний курс з оП);
Правила охорони працi па автомобiльному r,раtrспортi (НПАОП 0 00-1.62-12); Правила охорони
працi пiд час ваuтажяо-розван,Iажуваtьних робiт (НПАОП 0,00-1.75- l5); Прави,,lа охорони
працi пiд час експлуатацii наваятажувачiв (НПАОП 0 00-1.8З-l8) у наступних працiвникiв:
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нlIАоп 0.00_7 l5_18

4 Платоновr
Лiля
олегiвна

Загальний хурс з ОП



l з 4 6
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Члени KoMiciI:

Пустовойтова М Г,

имснко А.В.

Мартоцук Р

/lala впп п 14 0ll2020


