
дп "головниЙ ндвчдльно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕржпрлцl"
(дп "гнмц")

протокол ль l27l3_21

засiдання KoMiciT з перевiрки знань
з питань охоро}tи працi

0З.12.202l р. м. Киiв

Комiсiя у складi:

Голови KoMiciT:

Рогозiна С.П. - заступника начальника управлiння - начiLльника
вiддiлу нагляду за об'ектами котлонагляду,
пiдйомними спорудами та на транспортi управлiння
нагляду в промисловостi i на об'скгах пiдвиlценоТ
небезпеки Головного управлiння !ержпрачi у
китвськiй областi

Членiв KoMiciT:

Щiдуха Д.М. - начальника вiддiлу нагляду в АПК, СКС та зв'язку

управлiння нагляду в промисловостi i на об'сктах
пiдвиttlеноТ небезпеки Головного управлiння
l[ержпрацi у КиТвськiй областi

Смолянця В.С. - засryпника начiцьника вiддiлу нагляду на
виробництвi i на об'сктах пiдвищенноТ небезпеки

управлiння нагляду в промисловостi i на об'сктах
пiдвищенноТ небезпеки Головного управлiння
!ержпрачi у Киiвськiй областi

Мацiяшка В.Д. - зас,ryпника керiвника,Щепартаменту з охорони праui
ФедерацiТ профспiлок УкраТни, вик.шадач .ЩП
"ГНМ[i" (за згодою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiння.Щержпрацi у Киiвськiй областi вiд 25.10.21 р.
Ns 4386- р. JФ - перевiрила знання tIаступних законодавчих та нормативно-правових aKTlB з
охорони прачi:

Правила безпеки tliд час розробки родовищ рудних,га нерудних корисНиХ КOПаЛИН

пiдземним способом (НПАОП 0.00-1 .77-16); Правила з охорони працi пiд час експлуатачiТ
великовантажних автомобiлiв та iнших технологiчних транспортних засобiв пiд час розробки
рудних i нерулних копаJIин вiдкритим способом (НПАОП 0.00-1 .72-14); Правила охорони прачi
пiд час експлуатацii об'сктiв циклiчно-потоковоТ технологii вiдкритих гiрничих робiт

(FIПАОП 0.00-1 .79-17); Правила охорони прачi на автомобiльному транспортi (НПАОП 0.00-
|.62-|2): Правила охорони прачi пiд час дроблення i сортування, збагачення корисних копаJIин
i огрудкування руд та концентратiв (НIlАОП 0.00-1.82-18); Правила охорони прачi пiд час
експлуатацiТ облалнання, що працю€ пiд тиском (НПАОП 0.00- 1 .8l - l 8); Правила охорони праui
пiд час ковzцьсько-пресових робiт (НПАОП 28.0-1.33-13); Правила охорони прачi пiд час

розробки родовиIц корисних копшIин вiлкритим способом (НIIАОП 0.00- 1 .24- l 0) у наступних
прашiвникiв:
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Члени KoMicii:
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