
дп "головниЙ ндвчлльно-мЕтодичний цЕнтрдЕржпрлцI"
(дп "гнмц")

протокол лъ з7511-21

засИання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

29.01 ,202| р,

Комiсiя у складi:

Голови KoMiciT:

Дiдуха А,М.

м. Киiв

- нача.rrьника вiддiлу нагляду в АПК, СКС та зв'язку

управлiння нагляду в промисловостi i на об'сктах
пiдвишеноТ небезпеки Головноt о управлiння
.Щержпрачi у КиТвськiй областi

Членiв KoMicii:

Смолянця В.С. - заступника начаtльника вiддiлу нагляду на
виробничтвi i на об'сктах пiдвищеноi небезпеки

управлiння нагляду в промисловостi i на об'сктах
пiдвишеноi небезлеки Головного улравлiння
,Щержпрацi у Киiвськiй областi

Черновола О.В. - головного державного lнспектора вlддlлу нагляду за

об'сктами котлонагляду, пiдйомними спорудами та
на транспорr i управлiння нагляду в промисловостi i

на об'сктах пiдвищеноТ небезпеки Головного
управлtння ,Щержпрачi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника ,Щепартаменту з охорони працl
Федерацii профспiлок Украiни (за згодою)



cIBopeita па пiлставi ltаказу I'оловного управлiння Держпрацi у Киiвськiй областi вiдl ],06 202I

р. N! 2482 р No , rrеревiрила зпапхя ваступних законодавчпх та нормативно-правових aKTtB з

охороtIи tlрацlj

{аконодавчI ск ги з охорони пpalli. l il ir ни лрацl, надалня домедичtlоi доломоги
потерпiлим, електробезпеки, похежноI безпеки (Заrадьний к}рс з ОП); Iнсlр}тцiя з opгaHi]allii
безпсчного всдснпя вопlевих робiт Еа вибухопожежонебезпечпих та виб}хонебезпечяих
об'сктах ([lПАОП 0,00-5.12-01); Правила охорони прачi лля працiвЕикiв. заЙЕятих на роботах
зj зберiгапIIя та переробки зерш (НПАОП 15.0-1 01-17); Правила охорони працi на

аRl омобjJlьЕIому траIIспортi (НПАОП 0.00-1.62-12); Правfiла охорони працi пiд час Ball l,ажно-

розвантажувлIьних робiт (НtlАОП 0.00-1,75-15); Правила охорони працi пiд час викона]tIlя

робiI uа висотi (НlIАОП 0,00-1,15-0?); Правила охорони flрацi пiд час дрiбнення i сортувавня,

збагачуваппя корисних копалив i огрудкування руд та копцептратiв (НПАОП 0,00- 1,82-18);

Правила охороЕи працi пiд час експлуатацii вавтахопiдiЙмальппх KpaHiB, пiдiйма,rьпих

пристроiв i вiдповiлIlого обладныIпя (НllАоп 0.00- l ,80- ] 8); Правила oxopot l и праl Li п iд час

скспхуа-rацiI IlаваIl,гажувачiв (НПАОП 0 00-1 83-18); Правила охорони працi пiд час

сксплуатацi'i облалпання, пlо працlос пiд тиском (НПАОП 0 00,1,8 l - l8); Правила охорон и п рац i

rriл час зварrоваrrня мсталiв (НПАОП 28 52- 1,] 1- 1З); Правила охорони працi пiд час роботи з

iIlclpyMeriToМ та пристроями (НПАОП 0-00-1.71-1З); Правила охорони прачi у
сi.llьськогосподарському виробпицтвi (НПАОП 01,0-1,02-18); СIrстема стаIrдартiв безпски
працr, Охорона прачi i промислова безпека у будiвЕицтвi (ДБн) (нпАоп 45.2-7.02-12); Типова

iltструкчiя з орланiзацii безпечного велення газоЕебезtlечних робiт (I-IПАОП 0.00-5.11-85) у
пас,l,упних працlвникrв:
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нпАоп 0.00_1,71-1з
нпАоп 0,00-5.1l_t5
нпАоп 28,52_1,зi-lз
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