
дп "головниЙ ндвчлльно-мЕтодичний цЕнтр дЕржпрдц|,,
(дп "гнмц")

пРоТокоЛ Ns242-2l

засiдання KoMicii з перевiркп знань
з питань охорони працi

28.05,202l р. м, Киiв

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

Попiченка о.Е. - начzulьника вiддiлу нагляду в машинобудуваннi та
енергетичi Головного управлiння !ержпрачi у
китвськiй областi

ILпенiв KoMicii:

ПустовойтовоТ М.Г. - llачаJlьника вiмiлу нагля,tу у будiвничтвi управлiння
паглялу в промисловостi i на об'сктах пiдвищеноТ
небезпеки Го",tовноt о управлiння flертtпраlli у
киiвськiй областi

Мартиненка В.В. - начаJIьника вiллiлу наглялу ва виробництвi i на
об'скгах пiдвищеноI небезпеки Головного
управлiння ,Щсржпрачi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryлника керiвника !епартаменry охорони прац|
ФелерачiТ профспiлок Украiни (за згодоlо)



створена на пiдставi rrаказу l оловного управлiння ЛержпраIti у Киiвськiй областi вц]50]]ч2l

p,N!ll09 p.Ns перевiрила знання настуIlпих законодавчих'га нормативIrо-правових ак]lвз

охорони працr:

Вимоги до роботодавцiв стосовно забезпеченItя безлечлого викоrtання робiт у

потснчiйно вибцопебезпсчпих середовищах (НПАОП 0 00-7,l2-13); Загальнi rrравила

вибухобезпеки лля вибухопожежонебезпечних хiмiчних, нафтохiмiчних i,нафтоп,р,р"::I:-

вирЬбничтв (НПАОП 0.00-1.41-88); Законодавчi ак,ги з охорони працl, гlIlсI]и праlп, I{ФlанItя

до""дпrrоТ допо"оaи потерпiлим, електробезпеки, пожежно] бе]Ilеки (Загмьпий курс r ОП):

Правила безпеки Еа за,Tiзничному транспортi пiдприсмств системи Мiнчормету СРСР
(iПДОПzТ.s-t l3-79); Правила безllски систем га]опостачаl!lIя (НIIАОГI 0,00-1,76-15);

Прч""пч o*opon" працi на автомобiльному транспортi (l{ПДОП 0 00- l ,62- l2): Правrtла охорони

прачi пi,ч час вантажяо,розвантажувмыIих робiт (tIГlАОП 0 00- 1,75- l5): ГIрави-rа охороIIи

праui пiд час виковання робiт на висотi (нгIдоп 0,00_ L I 5-07): Правила оrорони праlLi п1_1 ,lac

експлуатачii вантажопiдiймальвих KpaHiB, пiдiймальних пристроIв i вiдповlлllого облалl{ання

(нпА'оп 0,00-1 ,s0-18); Правила охорони прачi пiл час експлуатацiI навантажувачiв (НIlАОП

0,00-1.83- 18); Правила охорони прачi пi,r час роботи з iHcтpyМeH гоl,! та пристрояNли (НIlДОП

0.00-1,71-1Зj; Система станлартiв безпеки llpaui Охорона працi iпромисjlова безпека у

будiвництвi (ДБН) (нпАоп 45,2_7,02- l2); Типова iнструкltiя з оргаtIiзацiТ бе1IlечtIого всдеlIня

га]онебезпсчних робiт (НtlАОП 0 00-5.1 1-85) у настуltних праltlвIlикlв,
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Голова KoMiciТ

Члени KoMicii:

iчеяко о Е,

устовойтова М.г

иненко в В.

ацiяlllко В.А

Петрович

Чепурний

lBaH
Володимирович

шчльг!

Юрiйович

Лата вurачr 28 05 202l


