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протокол J\ъ 319-21

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з пптань охорони працi

25,06.202l р. м. Киiв

Комiсiя у склалi:

Голови KoMicii:

СтахiвськогоС.М заступниканачальникаГоловногоуправлiнння
{ержпрачi у Киiвськiй областi

Членiв KoMicii:

Смолянця В.С. - засryпника начiцьника вiддiлу нагляду на

виробництвi i на об'скгах пiдвищеноi небезпеки

управлiння нагляду в промисловостi i на об'сктах
пiдвицсноТ небезпеки Головноt о управлiння
.Щсржпрачi у Киiвськiй областi

Гнатюка 0.I. - головного державного lнспектора вlддlлу нагляду у
бlлiвничтвi 1llравriння нагляд в промисловосri i на

об'скгах пiдвиценноТ небезпеки Головвого

управлlння Дер}r(працi у Киiвськiй областi

мацiяшка В.А. - засryпвика керiвника,щепартаменту з охороttи працt

ФелерацiТ профспiлок УкраТни (за зголою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiння Держпраlli у Киiвськiй областi вiд

l 1.06.202l р, Nэ 2482 р Nч перевiрпла знання наступних ]аконодавчих га нормативно_

правових aKTiB з охорони лрачi:

Вимоли щодо безпеки та захисry ]доров'я працiвникiв пiл час роботи з екранними

пристроями (НПАОП 0,00-7.15- 18): Законодавчi акти з охорони працi. гiti( ни праui, наlання

домедичноI допомоги потерпiлим. елекгробезпеки. пожсжноi бсзпеки (ЗаrмьниЙ курс r oIl):

Ilравила безпеки працi пiд час закладаflня на збсрiгання та первинноi обробки пло-лOовочевот

продукцiТ (НПАОП 55,0-1,]4-02); Правила охорони працi в деревообробнiй промисловостi
(нпАоп 20 0- 1.02-05): Правила охорони прачi .чля об'сктiв роз,lрiбноi торгiвлi (нпАоIl 52 0_

l 0l -96)l Правила охорони прачi для пiдприсмств громадського харчуваl{ня (}IпАоll 55,0- 1,02_

96); Правила охороНи прачi ,пля прачiвнИкiв, зайнятих на роботах зi зберtгання та персробки

зерна (НПАОП l5 0-1.01-17); Правила охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та

пристроями (НПАОП 0,00- 1.7l - l3); Правила охороttи праt-ti пiд час технlчного обслуговування

та ремонту машин iобладнання сiльськогосподарського виробничтва, (НIlАОП 01,41-1,01-0l):

Правила охорони працi у сiльськогосподарському виробничтвi (НПАОП 0l 0- 1,02- l8) у
насrуllних llрацlьнихl
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IlпАоп 5] 0_1 01_96
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ЗагаJlьний к)рс ] o[I
нпАоп 0 00-1 71_ 1j
I|пАоп 0 00-7 l5_18
HI lАоп 01.0_ 1.02-1 8

l,|пАоп 0l -,1l- I 01-0I
нпАоп l5 0_1 01_17



ТОВ "Профпецycnix" нпАоп l5.0-L01-17
нпАоп 20.0-1 02-05
нпАоп 52.0-L0I-96
нпАоп 55.0-1,02-96

нпАоп 55,0_1.]4-02

голом koMicii

Члени KoMicii:

стахiвський с.М.
нець В.€.
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