
дп "головниЙ нлвilдJIьно-мЕтодичниЙ цЕнтрдЕрхшрлцI"
цп "гнмц)

протокол Jф 272-20
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Комiсiя у складi:

Голови комiсii,Щержпрачi:
Сажiенка В.В. - т.в.о. Голови,Щержпрацi

м. КиiЪ

Заступника голови комiсii,Щержпрачi:

СтжiвськогоС.М ЗасгупниканачальникаГоловногоуправлiнtrя
Держпрацi у Ки'iЪськiй областi

Членiв KoMicii:

тименка д.в. - засryпника цачitльника управлiння - tlачальника
вiддiлу нагляду за об'€кIами котJrоЕагля.ry ,

пiдйомними спорудами та на танспортi упрашiннл
нагля.ry в промисловостi i на об'скгах пiдвищеноi
кебезпеки Головного управлiнlrя ,Щержпрачi у
ки'rъськiй областi

Мацiяшка В.Д. - засry[ника керiвЕика Департамекry охорони прачi
Федерацii профспiлок Украiни (за зго,чою)

Баношенко Н.М. - виIоIадача ДП "ГНМЦ" (за згодою)



створена на пiдставi яаказу Держпрацi вiл l5,05.20l7 р, Ns65 перевiрила знання наст}пних

законода8чих tа нормативно-правових akTtB з оtорони прачi:

законодавчi акти з охорони працi, гiгiсни працi, надавня домедичноi допомоrи
потерпiлим, елекrробезпеки, пожеrкнот безпеки (заrаJIьний курс з Оп); Правила безпеки систем

гшопостачанЕя (НПАОП 0.00-1,76-15); Правила будови i безпечноi експлуатачii лiфтiв
(нпАоп 0,00-1.о2-08); Правила охорояи працi на автомобiльному TpaнcrropTi (НпАоп 0,00_

I.62-12); Правила охорони працi пiд час виконання робiт на висотi (НПАОП 0,00-1.15-07);

Правила охорони працi пiд час експпуатацiТ вантажопiдiймальfiих KpaHiB, пiдiймальних
пристроiв i вiдповiдного обладяшfiя (НПАОП 0.00- 1,80- 18); Правила охорони працi пiд час

експлуатацii обладнавня, цо праllю€ пiд тиском (НПАОП 0,00-1,81-18); Правила охорони працi
пiд час роботи з iнстр}мептом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); Правила охорони прачi

при виробництвi, зберiганнi, транспортраннi та засtосуваняi хлору. (НПАОП 0,00- 1,23-10) у
наступних працrвникlвi
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