
ДП,,ГОЛОВНИЙ НДВЧДЛЬНО_МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРДЦI"
цп "гнмц")

ПРоТокоЛ Jtg 427l3,2l

засiдання KoMiciT з перевiрки знань
з питань охорони прачi

2З.|1.202l р. м. Киiв

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

Рогозiна е.П. - заступника нач€Lльника управлiння - начальника

вiддiлу нагляду за об'скгами котлонагляду,
пiдйомними спорудами та на транспортi управлiння
нагляду в промисловостi i на об'екгах пiдвищеноi
небезпеки Головного управлiння .Щержпрачi у
киiвськiй областi

Членiв KoMicii:

Смолянця В.е. - заступника начальника вiддiлу нагляДУ на

виробництвi i на об'ектах пiдвищеноТ небезпеки

управлiння нагляду в промисловостi i на об'ектах
пiдвищеноТ небезпеки Головного управлiння
Щержпрачi у КиТвськiй областi

Ковагlьчука д.В. - головного державного lнспектора вцдlJry нагляду у
булiвничтвi управлiння нагляду в промисловостi i на

об'екгах пiдвищеноi небезпеки Головного

управлiння .Щержпрацi у КиiЪськiй областi

Мацiяшка В.д. - заступника керiвника .Щепартаменту з охорони працi
ФедерацiI профспiлок УкраТни (за згодою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiння .Щержпрацi у Киiвськiй областi вiд25.10.202l
Р. JФ 4386, p.N9 . перевiрила зпання наступних законодавчих та нормативно-прaвових aKTiB з

0хOрOни працi:

Правила булови i безпечноi експrryатацii парових котлiв з тиском пари не бiльше 0,07
МПА (0,7кгсlсм2), водогрiйних котлiв i водопiдiгрiвачiв з температурою нагрiву води не вище
l15" С (НПАОП 0.00-1 .26-96); Правила охорони прачi пiд час зварювання MeTzuliB (НПАОП
28.52-I.31-13); Правила охорони працi при HaHeceHHi мета.гlопокриттiв (НПАОП 28.0-1 .37-14) у
наступних працiвникiв :

лъ
з/п

Прiзвище, iм'я
та по батьковi Посада Пiдприемство

Знас,
не знае

Примiтка
(Правпла)

t 2 3 4 э б

лисиченко
Роман
миколайович

Пiвик
Олександр
Юрiйович

оперirгор елекфонних
фавlювiцьннх автоматв lця

виготоыення фрм глибокого
друку

газоелекгрозвФник

тов "компанiя
кольоровоТ полiграфii
УкраТна - ЮНЬ ЧЕНЬ"

тов "компанiя
кольоровоi полiграфiТ
УкраiЪа - ЮНЬ ЧЕНЬ"

нпАоп 28.0-1 .з7-14

нпАоп 28.52_1.з 1-13

Знае

Знае



Скрипнпк
Олексаlrлр
Iгорович

Хмаренко
Олексшrдр
мшколайович

ндчаrrьннк rпробницrва

тов "компанй
кольоровоТ полiграфiТ
Украihа - ЮНЬ ЧЕНЬ'

ТОВ КЮТЕРМ
YKpaihal

Не здавав

Не здавав

шьоп 28.0_1.37_14

нпАоп 0.00_1.26_96

в.€.

А.в.

в.А.

Дагавидачi: 2э,l|.202l

голова koMicii

Члени KoMicii:


