
ДП "ГОЛОВНИЙ НАВЧЛЛЬНО_МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРЛЦI"
(дп -гцмц")

протокол м 297-2l

засiдання Koмicii з перевiркп знань
з пптань охоронц працi

l8.06.202l р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

м. киiв

- начальцика вiдцiлу нагляду в ДПК, СКС та зв'язку
управлiнвя нагляду в промисловостi i на об'скгах
пiдвищеноi небезпеки Головного управлiння
,Щержпрацi у КиТвськiй областi

Членiв KoMicii:

Смолянця В.€. - заступника начzlльника вiддiлу нагляду на
виробництвi i на об'скгах пiдвищенот небезпеки

управлiння trагляду в промисловостi i на об'сктах
пiдвишенот небезпеки Головного управлiння
.Щержлрацi у Киiвськiй областi

Ковальчука А.В. - головного державного iнспектора вiддiлу нагляду у

Дtлlта А.М.

будiвництвi управлiння нагляду в промисловостi i на
об'сктах пiдвищеноi небезпеки Головного
управлiння !ержпрацi у КиТвськiй областi

- засryпвика керiвника Департаменту з охорони працiМацiяшка В.А.
ФедерацiТ профспiлок УкраiЪи (за згодою)



створена на пiдст.tвi наказу Головного }травлiвяя Держпрацi у Киiвськiй областi вiдl4-06.2021

р, N9 2482, р, Ng . перевiрила зЕапня насryпних змояодавчих та fiормативно-правових aKTlB з

охорони працl:

Вимоги цодо безпеки та захисту здоров'я працiвпикiв пiд час роботи з екраЕяIIмп
lIристояvи (нпАоП 0,00-7,l5- 18): законодаачl ак l и з охорони працi, гiгiсни працi. надаrlня

домедичЕоi допомом потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпекя (ЗагальниЙ курс з ОП);
Правила будови i безпеtrцоi експлуатацii фреонових холодильних установок (НПАОП 0.00-
1.5l -EE); Правила охороЕи працi для господарств звiрiввицтва (НПАОП 01.50-1,04-9t);
Правила охоропи працi для працiвrrикiв берегових рибообробних пiдприемств (НПАОП 05.0-
1.05-06); Правила охоропи працi для прачiвяикiв, зайнятих на роботах зi зберiгання та
переробки зерЕа (НПАОП 15,0-1,01-17); ПравЕла охорони прачi пiд час роботи з iяcTy\4eHToM
та пристроями (НПАОП 0.00-1,71-1З); Правила охорони працi пlд час техпiчного
обслуговування та ремонту машин i обладванвя сiльськогосподарського виробництва.
(НПАОП 01.41-1,0l -01); Правила охороЕи працi у сiльськогосподарському виробництвi
(Н ПАОП 01.0- l .02- l8.1 у наступних прачiвникiв:
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Ilлсви KoMicii:
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