
дп,,головниЙ нлвчлльно_мЕтодичниЙ цЕнтр дЕрImрлцI"
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протокол J\b 242l|-2l

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

l8.06.202l р.

Комiсiя у складi:

Гопови KoMicii:

м. Киiв

- начальника вiддiлу наг;rялу в АПК, СКС та зв'язку

управлiння нагляду в промисловостi i на об'скrах
пiдвищеноТ небезпеки Головного управ,riння
{ержпрацi у КиТвськiй областi

.ЩiдцаА.М.

Членiв KoMicii:

Смолянця В.е. - заступника начальника вlддlлу нагляду на
виробничтвi i на об'скгах пiдвищеннот небезпеки
управлiння нагляду в промисловостi i на об'скгах
пiдвишенноТ небезлеки Головного управлiння
.Щержпрачi у Киiвськiй областi

Ковальчука А.В. - головного державного iнспекгора вiддiлу наглялу у
булiвниuтвi управ.liннл нагляду в проvисловостi iHa
об'€кгах пiдвищеноi небезпеки Головного

управлiння .Щержпрацi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керlвника департаме}ггу э охорони прачi
ФедерацiТ профспiлок УкраiЪи, (за зюдою)



створ€па на пiдставi нак.Lзу Головного управлiння Держпрацi у КиiЪськiй областi вiдI4.06.2l р.
}Ф 24Е2- р. Nе - перевiрила зншrяя насцтrних законодавчих та нормативно-правових aKTlB з

охорони прачi;

ВЕмогп до роботодавцiв стосовно забезпечення безпечного виконання робiт у
потенцiйво виб}хопебезпечних ссредовицах (НПАОП 0.00-7.I2.13); Законодавчi акти з
охорни працi, гiгiени працi, надання домедичноi допомоtи потерпiлим, елекгрбезпеки,
пожех{ноi безпеки (Зага,,Iьний клrс з ОП); Правила безпеки на за,riзничному транспорi
пiдприемств системи Мiпчормеry СРСР (НПАОП 27,5-1.1З-79); Правила безпеки систем
газопостачання (НПДОП 0,00-1.76-15); Правила охорони працi на автомобiльному транспортi
(НПАОП 0.00-1.62-12); Правила охорни працi пiд час ваятажно-ро]вантажувальних робiт
(НПАОП 0.00-1.75-15); Правила охорони прачi пiл час експлуатацii навантажувачiв (НПАОП
0,00-1.83-18l у настрних прачiвникiв:
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Не здавав
не здавав
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ФОП Макаров Д В, Не здавав Загмьний курс з ОП
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Голова KoMiciT

Члепи KoMiciT:


