
ДП "ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДПЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРЛЦI"
(цп "гнмц")

ПРоТокоЛ Ns 427-2l

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорояи працi

20.08.2021 р, м. Киiв

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

мартиненка В.в. - начальника вiддiлу нагляду на виробництвi i на
об'сктах пiдвищенноi небезпеки управлiння наглялу
в промисловостi i на об'ектах пiдвищенноi небезпеки
Головного управлiння ,Щержпраrri у КиiЪськiй

областi

Членiв KoMiciT:

!уларенка С.В. - головного державного iнспектора вiддiлу нагляду за
об'ектами котлонагляду. пiдйомними сl]орудами та
на транспортi управлiння нагляду в прtlмисловостi i

на об'сктах лiдвищеноТ небезпеки Головного

управлlння .Щержпрачi у Киiвськiй областi

Ковальчука А.В. - головного дсржавного !нспектора вiддiлу нагляду у
булiвничтвi управлiння нагляду в промисловосti i на
об'€ктах пiдвищеноТ небезпеки Головного

управлtння .Щержпрачi у Киiвськiй облtrстi

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника Департаменту з охорони прац|
Фелерачii профспiлок УкраТни (за згодою)



c,t,l}opcнa Еа пiлстаRi наказу l'оловного 1травлiЁця Держflрацi у Киiвськiй областi вiдt1 1,06,2021

р JФ 2482, р, Nэ , перевiрила зяання наступних закоЕодавчих та нормативно,правових aKTiB з

о\орони IIрац1:

Закоltолlвчi ак'ги з охорони rrpaui. l'iгiсtlи праrLi. налаrttIя домеличноi _lопомогll
ttоlсрtliлим, слсктробсзхеки, похехпоТ бсзпеки (Загальпий курс з ОП); Правила безлеки систе]!l

l,азоl roc гачаr пIя (LIПАОt] 0.00-1 76-15); Правила буловй iбезпечЕоi експлуатаttiI парових
коtлiв з тиском пари Ile бi]lыIIс 0,07 MllA (0,7кгс/см2), водогрiйпих котлiв i водопiдiгрiвачiв з
,r clrltepaTypoIo нагрiву води rie вйulе l 15" С 0]ПАОП 0 00- l,26-96); Правила охорони лрацi пiд
ч:rс cxcttltyalatLi-r ваttтажопiдiйvмьних краяiв. лiдiймальних присlро-tв i вiдповiдноlс
об]Iа;lпанпя (НПАОП 0.00 1.80-18); Правила охороЕи працi пiл час експпуатацii обладнанЕя,
пtо працIое пiл TllcKoM (I IПДОtl 0 00-1,81-18); Правила охороrrи працi пiд час зварrоrrапня

мс,rшriв (IIIIАОП 28,52-1.31- 13); llравила охорони працi пiд час роботи з itlcTp}nteнT,)M та
присr,роями (НllАОП 0 00-1,71- l3); Правила охороЕи працi ]Iри Еапесеппi металопоt:ритtiв
l lIПАUП 28.0-1,]7-14.; у насtупних прачiвlrикiв:
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ПрАТ "Перв)тiнськпй
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кольоровоi полi.рфii
УхраЬа,loнb ЧЕНЬ"

тов "компаяiя
кольоровоi полiграфii
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Ьецш KoMici1:

МартшrеЕко В,В,

[ударенко €.В.

овальчук А.В.

ДЕф DиЩi 2008,2Фl


