
дп,головниЙ нлвчлльно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕржпрдцl"
(дп "гнмц'')

пРотокоЛ Nд 185/1-2l

засiдання KoMicii з перевiрклt знань
з питань охорони працi

25.06.202l р. м. Киiв

Комiсiя у склалi:

Голови KoMiciT:

СтахiвськогоС.М ЗаступниканачальникаГоловногоуправлiння
!,ержпрачi у КиТвськiй облас гi

Члснiв KoMicii:

Смолянця В,С. - засryпника Ilач,Ulьника вiддiлу нагляду на

виробництвi i на об'скrах пiдвищенноТ небезпеки

управлiння нагляду в промисловостi i на об'сктах
пiдвишенноi небе tпеки l 'оловного 

управлiння
.Щержпрачi у Киiвськiй областi

Гнатюка о. l, - головного державного lнспекtора вlлцlлу наг,'lяду }

бlliвничrвi управ.liння наlля,t) в промисловостi i на

об'скгах ttiдвиценоi небезпеки Головного

управлiння [сржпраtli у Киiвськiй областi

Мацiяшка В.д. - заступника керiвника департамснry з охорони працi

Фелераuii профспiлок Украiни. (за згодою)



створена на пiлставi наказу Головного уIlравJliння ЛержпраIli у Киiвськiй oбrracTi Bi,r

1 1,06 202l р. Ne 2482. р, N! . перевiриJrа знання наступних законо.,lавчих та нормативttо-

правових aKTiB з охорони працi:

lнструкцiя з органiзацiI безпечного ведення вогневих робiт на

вибухопожежонсбезпечних та вибухонебезпечних об'сктах (НпАоll 0,00-5 l2-0l)l ОСТ l4,55-

79 Бiрочна система на пi;ttlрисмствах чорноi мета,rургii Осяовlti положення. Порялок
застосування (НПАОП 27,5-6 01-79); Положення щодо застосування нарядtв,допlскiв на

виконання робiт пiдвищеноi небезпеки в метмургiйнiй промисловостi та за'lriзору,rних гiрничо-

збагачува,rьних комбiнатах (НПАОl1 27.0-4.0З-19); Правила безпеки при виробництвi та

споя(иваннi продуктiв розлiлення повiтря (НПАОП 0 00- 1 65-88): Правила безпеки при

заготiвлi i переробцi брухту та вiдходiв чорttих i ко]lьорових металiв (t{ПАОП j7 0-1 0],09);

Правила безпечноi експлуатацiТ електроУстановок (НIIАОП 40.1- l 01-97): Правила бсзпечноi

експлуатачii електроустановок споживачiв (Н ПАОП 40 1- ] 2l -98): Ilравила будови

електроустановок. Електрооблаляання спецiа,,lьних устаноsок (t IПАОП 40 l - l ,32-0l ): Правила

експ-lуатацiJ електро,}ахисних засобlв (НпАоп 40.1,1 07-0] )i I IравиrIа охорони прачi на

автомобiльному транслортi (tlПАоП 0.00- l ,62- 12): IIравила охорони прачi lli,] час вантажно-

розвантажувiцьних робiт (НПАОП 0,00- I 75- l5 ); [1равила охорон и працi п lл час ви конання

робiт на висотi(НПАОП 0.00-1,15-07); [Iравила охорони працi пi,ц час дроблення i сортування.

збагачення корисних копалин i огрудкування руд та концентратiв (НПАОП 0 00- l ,82,18):

Правила охорони працi пiд час експлуатацiТ вантажопijliйм&,1ьних KpaHiB. пiдiймаjlьвих
пристроiв i вiлповiлного обладнаIlпя (НПАОl l 0.00-1.80-J 8): l lравила охорони працi пiJ час

експлуатацii обл&тIнання. що працюс пiд гиском (НПАОП 0 00- l 8 l , l 8)i Прави,lа охорон и прачi

пiд час збиранвя, вивезення та знеuIкодження побутових вiлходiв (|IПАОП 90 00- l 05,00):

Правила охорони працi пiд час зварюванвя металiв (НПАОГl 28 52-1 31-13); IIравила охорони

прачi пi,л час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НПАОП 0 00-1 71-13): Правила охорони

прачi пi.л час розробки родовищ корисних копаJIин вiдкритим способом (НItАОП 0 00, ] ,24- 10)

у Еаступних працiвникiвi
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голова koMicii

Члени KoMicii:

не злавав
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не ?/lBaB
Не daмB нпАоп 90,00-1.05-00

янець В.С.

iяпtко В.А-

llФ впlачl 25 06 202l


