
ДП "ГОЛОВНИЙ НДВЧЛЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕР]КПРДЦI,
цп "гнмц)

ПРоТокоЛ Ns427l2-2l

засiдання koMicii з перевiрки знань
з питаrrь охорони працi

|1,09,202| р. м. КиТв

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

Мартиненка В.В. - нача,rьника вiддiлу нагляду на виробництвi i на
об'скlах пiдвишенноi Ilебеlпеки ) правлiння Hat ля-l1

в промисловостi i на об'скгах пiдвищенноi небезпеки

Головного управ:tiння Держпрацi у КиТвськiй
областi

Членiв KoMicii:

Ковмьчука А.В. - головного державного iпспекгора вiлдiл1 нагля,l1 1

булiвништвi управлiння нагля.ry в проvисловостi iHa
об'сктах пiдвищеноi небезпеки Головного

управлiння ,Щержпрачi у КиIвськiй областi

Семендяй М.М. - головного державного iнспекгора вiддiлу нагляду за

об'скгами котлонаглялу, пiлйомними спорудами та
на lранспортi управлiння наrлялу в проvисловосli i

на об'скtах пiдвищенот небезпеки Головного

управлiння !ержпрачi у Киiвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника,Щепартаменry з охорони лрачi
ФелерачiТ профспiлок Украiни (за згодою)



створеЕа на пiдставi накду Головного управлilrня Держпрацi у КиТвськiй областi вiд l 1 ,06,202 i

р, N9 2482. р. N9 , перевiрила знання насryпних законодавчих та нормативно-правових aKTlB з

охорOни працl:

Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1,76-15); Правила булови i

безпечноТ експлуатацiТ парових котлiв з тиском пари не бiльше 0,07 МПА (0,7кгс/см2).
водогрiйних котлiв i водопiдiгрiвачiв з темпераryрою наrрiву води не више l l50 С (НПАОП
0,00-1,26-96); Правила охорони лрачi пiд час зварювання MeтzuliB (НПАОП 28,52-1 З1-13);
Правила охорови працi при HaBeceHHi металопокриттiв (НПАОП 28,0- l,37-14) у наступних
прачiвникiв:
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Голова KoMiciT
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