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засiдання KoMicii э перевiрки знань
з питань охорони працi

10.09.202l р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMiciT:

Мартиненка В.В. - нача,,lьника вiлцiлу наглялу на виробницгвi i на
об'скt ах пiдвиценноi небезпеки улравлiння нагляду
в промисловостi i на об'скгах пiдвищеfiноТ небезпеки
Головного упрашiння !срlt<прачi у Киiвськiй
областi

Членiв KoMiciI:

Ковапьчука А.В. - головного державного iнспекгора вiлдi,ту нагляду у
бу.лiвничтвi управлiнru наглялу в проvисловосri i на
об'скгах пiдвищеноТ небезпеки Головного
управлiння ,Щержпраrri у Киiвськiй областi

Черновола О.В. - головного державного iнспектора вiддi.пу нагляду за
об'скгами котлонагляду, пiдйом ними спорудами та
на транспортi управлiння наглялу в промисловосt i i

на об'скгах пiдвищеноТ небезпеки Головного

управлiння !ержпрацi у КиiЪськiй областi

Мацiяшка В.Д. - засryпника керiвника Депаpтаменту з охорони працl
Федерацii профспiлок Укратни (за згодою)

м. КиiЪ



ндр€пшин

Be,,IiKcap

Дмиrро
Олександрович

]

Лазуревко
свген
Анатолiйович

Роман iчгоюменв, Ф.Ф rлrбоюrо

миколайович

Не здавав нпАоп 28 0- 1.37-14

створена на пiдставi наказу Головного управлiння Держпрацi у Кпiвськiй областi вiдl1,06.202I

р No 2482- р. No перевiрила знання Еаступних законодавчих та Еормативно-правових акпв з

охорони праш:

Правила безпеки систем гztзопостачапня (НПАОП 0.00-1,76-15); Правила булови i
безпечuоI експлуатацii парових котлiв з тиском пари не бiльше 0,07 МПА (0,7кгс/см2),

водогрiйIrих котлiв i водопiдiгрiвачiв 1 температурою нагрiву води не вище 1 l5' С (НПАОП
0,00-1.26-96); Правила охорни пршIi пiд час експлуатацii обладнання, що працю€ пiд тиском
(НПАОП 0.00-1.81-18); Правила охорони працi пiд час зварюваяня MeTMiB (НПАОП 28.52-
1.3l -l3); Правила охорони прачi при HaHeceHHi метмопокритгiв (НПАОП 28.0- 1,З7- 14) у
насryпних працiвникiв:

ПрАТ "Первухiнський

кольоровоi полiграФli
yKPaiBa - ЮНЬ ЧЕНЬ"

ТоВ "компая!я
кольорово, полiграфii
yKpanla - ЮНЬ ЧЕНЬ"

кольоровоi полiграфii
yKpan,a _ ЮНЬ ЧЕНЬ"

тов 'компанiя
кольороюi полiграфii
Уrраiва - ЮНЬ ЧЕНЬ"

N9

з/л
Прiзвище, iм'я
та по батьковi посrда Пiлпрпсмство

Знас,
lle lпд€

Примiтка
(Правила)

l 2 з ,l 5 6

з
з

Знае

зна€

зна€
зна€

нпАоп 28.52_1 ] 1-Iз

нпАоп 28 52-I з 1_1з

нпАоп 0,00-1,7б-I5
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Не здавав HIIAofi o,oo_ 1 ,76- 1 5

не здавав нIlАоц 28.52_1.з1_1з

не здавФ нIIАоп 2E.0_1.37_14

зна€ нпюп 28.0-1.37_14

Не здав8в нпАоп 0.00-1,2б_96

Схрхпнпк
Олексаrцр
Iгорович

тов "компаяiя
кольоровоt пол|тф,i
УкршЪд - ЮНЬ LIЕHь'

тов "компаяi!
юльоровоi полiграфii
yxpaiHв - ЮНЬ tlЕHb"

тов "компаяiя
кольорвоi полir?фiт
yкpaiнa - ЮНЬ tlЕHb"
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Сергiй
Федорович
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