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протокол ль зl9/1_2l

засiдання koмiciT з перевiрки знань
з питань oxopoнl| працi

09.09,202l р,

Комiсiя у склалi:

Голови KoMiciT:

Дiдуха А,М.

м. Киiв

- trачальника вiддi.;tу нагltялу в Д[lК. СКС та зв'язк1,

управлiння наглялу в ttромисловос-l,i i на об'ск,гах
пiдвищенот небезпеки l оловноlо )праеliння
.Щержпрачi у КиТвськiй областi

Членiв KoMicii:

Смолянця В.е. - зас'ryппика начaulьника вl/ъ,ltлу нагJIялу Ila

виробницIвi i на об'скгах пiдвищеноТ небезпеки

управлiпtlя IIагJIяду в промисJlовостi i на об'сктах
лiлвишеIlоi небе]пеки Головноl (| \ llрав.liння

flержпраui у Киiвськiй облас,гi

Черновола О.В. - головного ltержавхого iнспекtора вirшiлу llагляду за
об'скгами коl,лоllаг.ltяrlу- . пiлйомttими спорч,lами та
на l paнcl lop l i ) прав.,l i ння наг. lя,,l\ в промис.]овостi i

на об'€п,ах ttiдвищеноi небезпеки l'оjlовного

управлiння flержпрашi у Киiвськiй областi

Мацiяшка В.А, - засryпника ксрiвtlика /{епартамснry з охорани праlli
Фелерачii профспiJок Украiни (за зr,олоrо)



створена на lli]rclaвi нака]у Головноlо уllравлiIrlIя /lсржllрацi } Киiвськiй об,,lасli Bi.,l

l ),06,2021 р, Nl 2482. р, N перевiрила знання нас-гчпних ]аконолаRчих ta порNlilгивtlо-
правових aKTiB з охорони прачi:

Вимоги шlодо безtrеки та lax}lcly l,,lороD'я lrpaIliBHиKiB пi.,l час робоlи-l скрапниNlи
лписlроя\lи{llllЛ()ll000-7 Iý-l8).-]ак(lll(l,,lэllчj JKlll ,ll\llг1,1lll llnJlll. lllllllll llгJlll. llalJllllя
]lоN{еjlичtlоi jlollo]!1oI и погсрпiхиNl. слск гробсзllски. lIorlic,?lillol' бс ]Ilски (:Jal aLIbH ий Krpc з Ol l1l

[lравила охорони працi лля tlраlliвникiв. зайнятих ttr робоtах ri lбсрitання l,а ttсреробки зерна
(нПдоП l5,0-1 01-17): [Iравиlrа охорони праll] llijl час роботи з ittctpvlveпroM la llрисlроями
(НПАОП 0,00- 1.7l-]З); Правила охорони працi пiл час гсхlliчllоl о обслуговування la ремонту
плашин iоблацtlаttltя сiJlьськогосподарського виробttиlLtва (IlIlлоII0I..]1-1 01-0I)_llравиjlа
охорони праlti усiltьськогоспо.tарськомчвиробttиtltвi (Illlл()I]()I(ll ()1-1R)1llасl}IllIих
праIlIвникlв:
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