
ДП,,ГОЛОВНИЙ НДВЧДЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРДЦI"
(дп,.гнмц',)

протокол лъ 403/2-21

засiдання KoMicii з перевiркl| знань
з питаrtь охорони працi

l0.09.202l р. м. Киiв

Комiсiя у склалi:

Голови KoMicii:

Мартиненка В.В. - нача,rьника вiддiлу нагляду на виробниrпвi i на

об'скtах пiдвишеннот небезпеки управлiння наlля:1
в промисловостi i на об'скгах пiдвищенноi небезпеки
Головвого управлiння .Щержпрачi у КиТвськiй
областi

Членiв KoMiciT:

Ковальчука А.В. - гоJlовного державного lнспекгора вlддlлу нагJlяду у
бlлiвниuтвi управлiння наtлялу в промисловосti i на

об'скгах пiдвишеноi небезпеки Головного

управлiння .Щержпрачi у КиТвськiй областi

Черновола О.В. - головного державного iнспекгора вiддiJry нагляду за
об'скгами котлоttагляду, пiлйомними спорулами та
на транспорr i управлiння наглялу в промисловостi i

на об'скгах пiдвищеноТ небезпеки Головного
управлtння Держпрацi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В,А. - заступника керiвника ,Д.епартаменry з охорони лрац|
ФелерачiТ профслi.rок Украiни (за згодою)
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створена на пiдставi нмазу Головного управлiння Держпрацi у Киiвськiй областi вiдl 1,06 202l

р, N9 24Е2, р. JФ , перевiрила знання наступних ]аконолавчих та норматfiвItо-лравових itкTlB ]

охорови працl:

Правила булови i безпечноi експлуатацti лiфтiu (НПАОП 0.00- 1.02-08); I lравила охорони
працi пiд час виконання робiт на висотi (НПАОП000-1 l5-07); Правила охорони прачi лiлчас
експлуатацii обладнання, цо працюс пiл тиском (НПАОП 0 00-1,81-18) у наступних
працlвникlв:
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