
дп "головниЙ нлвчАльно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕржпрАцl"
цп "гнмц)

протокол лъ 375/3_2l

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань oxopoнll працi

26.08.202l р.

Комiсiя у ск.падi:

Голови KoMicii:

членiв комiсii:

Лисенка В.В.

м. КиТв

мартиненка В.в. - начальника вiддiлу нагля,ry на виробництвi i на
об'€кгах пiдвищенноТ небезпеки управлiння нагля,lу
в промисловостi i на об'скгах пiдвищенноТ небезпеки
Головного управлiнвя,Щерlкпраui у КиТвськiй
областi

- заступника начаJ,lьника вiддiлу нагляду в АПК, СКС
rа зв'язку управ,riння нагляду в проvисловостi i на
об'€кгах пiдвищеноi небезпеки Головноло

управлiння .Щержпрачi у Киiвськiй областi

Камiнського О.В головного дсржавного iнспекtора вlддlлу нагляду за
об'скrами котлонагляду, пiдйомними спорулами та
на транспортi упрашiння наlляд1 в промисловостi i

на об'скrах пiдвищеноi небезпеки Головного

управлiння !ержпрацi у Киiвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника Департаменту з охорони прачi
ФедерацiТ профспiлок Украiни (за зголою)



створенд на пiдставi наказу Головного управлiння Держпрацi у Китвськiй областi вlдI l 06 202l

р, }ф 24s2, р. ]Ф , псревiрила ]нання настулних законолавчих та нормативно-правових ilKTiB з

охорони працi:

lнсгрlкuiя t орIанirацiiбеlпечноlо ве,]ення вогневих робil на

виб)вопожежонебезпечних та вибчхонебезпечних об'сктах (НпАоп 0.00-5 12-0l); Правила

охорони працiдля працiвникiв, зайнятих на роботах зi зберiгання та переробки зерна (lIПАОП
15,0-1.01-17); Правила охорони працi на автомобiiьному транспортi (НПАОП 0 00- l,62-12);

Правила охорони працi пiд час вантажно-розвантажJва,,lьних робiт (НПАОП 0 00-1.75-15);

Правила охорони працi пiд час експлуатацiI вантажопiдiймальиих KpaEiB. пiдiйммьних
пристоiв i вiдповiдного обладнання (НпАоп 0 00- 1.80-18): I lравила охорони працi пiд час

експлуатацii навантахryвачiв (НПАОП 0 00-1,83- 18); Ilравила охорони лрачi пi.л час

експлуатацii обладнацrrя, що працюс пiдтиском (НПАОП 0 00-1.81-18)i Правила охорони лраlli

пiд час зварювання мсталiв (НПАОП 28.52- l 31 - 1 3); I lраlrила охорони tlpall i п i,'l час по\iоти l
iHcTplMeHToM та пристроями (НПАОП 0 00,1,71- l З): Правила охорони llpalli у

сiльськогосподарському виробничтвi (Нпдоп 01.0- L02_ 18); Система станлартiв безпски

працi, Охорона працi i промислова безпека у булiвничтвi (,ЩБн) (нпАоп 45 2-7,02- l2)l Типова

iнструкчiя з органiзацiТ безпечного ведення га]онсбез ечних робiт (НПАОI l 0.00-5 l l -85) у
наступних працlвникlв.
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голом koМicii

Членц KoMiciT:

Маuiяшко В,А.

Дат, зидачi] 26 08 202 l


