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ПРоТокоЛ N9 29711-2l

засiданпя KoMicii з перевiрки знаllь
з питань охоронн пра цi

09,09.202l р,

Комiсiя у склалi:

Голови KoMiciT:

Дiдуха А.М.

м. Киiв

- начальника вiддiлу нагляду в АПК. СКС та зв'язку

управлiння нагляду s промисловостi iHa об'скгах
пiдвицсноi небезпеки Головноt о управлiння
Держпраlli ), киТвськiй с)бласгi

Членiв KoMiciT:

Смолянця В.е. - засryпника tlачlцьника вiддiлу нагля;tу на
виробничrвi i tla об'скгах lliJUищсllоJ Ilебе,]llски

управлillIlя ltагляду в промисJiовосli ilta об'сктах
пiдвиценоТ нсбсзпеки Головноt о 1 прав,riння

!ержпрачi у КиТвськiй областi

Черновола О.В. - головного державttого iнспекгора вiддiлу нагляду за
об'скгами котлонагляду. пiдйомпими спорудами та
lta r ранспор Ii 1ltравл iнtlя наглядl в промисловостi i

на об'скгах пiдвицсноi небезпеки [-о,.lовноtо

управлiнuя /{ержпрачi у Киiвськiй обласli

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвяика.Щепаргамен,i-}- з охорони праlLi
Фе.лерачii профспiлок Украiни (за ]голою)



сгвореllа lta лiдс'гавi наказу Головного управлiппя Лержпрацi у КиiвськiЙ обJlастi вiл
1l 0б.202l р, N! 2482. р. }h. перевiрила зllання нас,tупних закоIlодавчих та нормаlивпо-
правових akтiB з охорони працii

Вимоги tцодо безпеки та захисry :]llоров'я праlчвIlикiв пijl час робо,lи ] екранними

пристроями (HIlAOll 0,00-7, l 5- l8): Закополавчi акти з охilропи tlpaltr. r iгiсни tIPal(l. lIадання

,,lомсличноi лопоNlоI,и пOтерпiлим. е.lектробезпски. tloжcxнoi безtlеки (Загальний курс з Otl):
Ilрави-,rа охорони працi для лрацiвникiв. lайнятих на робоrах зi зберiганlrя та переробки зерltа
(НI lAol I l 5,0- l ,0 ] - l 7); Правила охорони праui пiл час рOботи з iпструментом та пристроями
(НПАОП 0 00-1,71-1З); Правила охорони пpatli lIill час технiчного обс-rчговуваппя та ремонту
машин iоб",lа,цнання сiльськогосподарського виробпиltтва, (llПАОП 0l 4]-l 01-0l); Правила
охорони працi у сiльськогосподарському виробпицгвi (l ll]AOlI 0l 0- l ,02- l 8) 1, rrac r упrrих
IDацIаникlв:
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,1-oB "Il(rlипд
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lIe l:laBaB tIlIл()ll 0 00-7 l5 l 8

Ро]добудько
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Ро]лобудько
Сергiй
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Голова
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тов,рлиз,дI р(),

'ГОВ "Гослодарсrво

ЗаI мыlий к},рс з ()П

IlпАоll 0 00_1 71_ 1]

tlllAoI] 0 00_7 l5_18
IIпАоп 0l 0_1 02_18
l{llA()II0l 11_1 01_0l
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