
ДП "ГОЛОВНИЙ НЛВЧЛЛЬНО_МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРДЦI,
ип "гнмц")

ПРоТокоЛ Ns375l2-2l

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

12.08.2021 р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

Дiдуха А.М. - начальника вiд;liлу нагляду в ДПК, СКС та зв'язку
управлiння нагляду в промисловостi i на об'ектах
пiдвиценот небезпеки Головного управлiння
,Щержпрацi у КиТвськiй областi

Членiв KoMicii:

Черновола О.В. - головного державного iнслектора вiддiлу нагляду за
об'ектами котлонагляду, пiдйомними спорудами та
на транслортi управлiння наглялу в промисловостi i
на об'ектах пiдвищеноi небезпеки Голrrвного
управлiння ,Щержпрацi у КиТвськiй областi

м. Киiв

Ковальчука Д.В. - головного дерrltавного iнспектора вiддiлу нагляду у
булiвничтвi управлiння нагляду в промисловостi i на
об'сктах пiдвищеноi небезпеки Головного

управлiння !ержпрачi у КиiЪськiй областi

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника Департаменту з охорони працi
ФедерацiТ профспiлок УкраТни (за згодою)



створена Еа пiдставi нак.Lзу Головяого управлiЕня Держпрацi у Киiвськiй областi вiд11.06,2021

р Л! 2482. р. Nl херевiрила знанIIя паступяих заководавчих та нормативrlо-правових .IKTIB з

охороIIи працlI

Закоltолавчi акги з охоропи працi, гiгiенц [рацl, ЕалаЕпя домсдичпоi допомоrи

потерпiлиlll, епектробезпеки, пожежноi безпеки (ЗагальниЙ курс з ОП); IrIструкцiя з opl аlliзацii

безпс.Iноlо ведеtttIя вогневих робiт Еа виб)топожежояебезпечпих та вибутонебезпечнпх

об'скr,ах (НIlАОП 0 00-5.12-01); Правила охорони лрацi для працiвникiв. заЙнятих на роботах
зt зберiгапня та переробки зерна (НПАОП 15,0-1.01-17); Правила охоронп прачi lla
автомобiJIыIому транспортi (НПАОП 0.00-1,62-12); Правила охороЕи працi пiд час ван,гажl]о-

розRаIIта'(увмьяих робiт (НПАОП 0.00- l,75-15); Правила охорони працi пiд час виконаIll|я

робlт па висотi (IIПАОП 0.00- 1.15-07); Правила охорони працi tliд час дрiбнення i cop,r уваllпч.
збuru.rу"uuu" *uрп"Пих копаJlин i огрудКувi!нпя руд та концеllтратiв (НПАОП 0.00-1 82-18);

flравила охороЕи працi пiд час сксплуатацii вантажопiдiймальЕих KPаIIiB, пiдiЙммьних
пристро]в i вiдповiдного обладнаI!пя (НпАоп 0,00,L80-18); Правпла охорони працi пiд час

сксllлуатацii наваtlтахавачiв (НПАОП 0,00-1.83-18); Правила охороЕи tlрацi пiд час

експлуатацii обладIання, цо працlо€ пiд тиском (НПАОП 0.00-1,81,18); Правила охорони працi

пi/l час зварIовапIIя MeTMiB (НПАОП 28,52-1,З l - I3); Правила охорони працi пiд час роботи з

irtсгрулrснlом,rа Ilристроярlи (IIПАОП 0.00-1.71-13); Правила охоропи працi у
сi.tп,ськоrосrlоларському виробIIицтвi (НпАоп 0l 0- 1 02- | 8); Система стапдартIв безпеки

rrpaur Oxopolra lrрачi i промислова безпека у булiвпиllтвi (,ЩБI]) (нпАоп 45,2-7.02- 12); 'I'ипова

iIIсгрукцiя з оргаЕiзацii безпечного ведеlrЕя Iазонебе]печних робiт (IlПАОП 0,00-5.J1-85) у
их IlDацlвllикI
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голова koMicii
L[леЕи Koмicii:

нпАоп 0.00_1.71_1з
нпАоп 0,00_5.11-85
нпАоп 28.52-1.з1_1з

Дiдrт А.М,
Черuовол О.В.

чук А.В.
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