
ДП "ГОЛОВНИЙ НДВЧДЛЬНО_МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
(дп "гнмц")

протокол лъ 375/4_21

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони прачi

07.10.2021 р.

Комiсiя у склалi:

Голови KoMicii:
Попiченка о.Е.

Членiв KoMicii:

Рогозiна С.П.

- начальника вlддlлу нагляду в и
енергетицl управлlння нагляду
об'скгах пiдвиценот небезпеки

Киiв

пром

управлiння flержпрашi у КиТвс

- заступника начаJIьника вlддlлу
котлонагляду, пiдйомними сп
транспортi управлiння нагляду
об'екгах пiдвиценот небез пеки

управлiння !ержпрачi у КиТ

Ковальчука А.В. - головного державного iнспе
булiвничтвi управлi ння нагля
об'сктах пiдвиценот небезпеки

управлiння !ержпраui у КиI

- заступника керiвника flеп

ляДУ

дамш

згод
Мацiяшка В.д.

Федерацiт профспiлок Укратни



створена на пiдставi наказу Головного управлiння .Цержпрашi у КиТвськiй областi вiд27.09.2021

р. lTo +ОЗЯ. р. }Ф . перевiрила знання наступних законодаВчих ,га нормативноjправових aKTiB з

охорони працi:

IнстpyкцiязopгaнiзaЦiiбезпечнoГoBеДеНнЯBoI.НеBихpoбi.гнa
вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'ектах (НПАОГI 0.00-5.1i2-0l); ПРавила

охорони прачi на автомобiльному транспортi (НПАОП 0.00-1 .62-|2); Правилjа охоронИ працi

пiд час вантажно-розвантажувtlльних робiт (НПАОП 0.00-1.75-15); Правила Фхорони Прачi пiл
час експлуатацii вантажопiдiйма_гlьних KpaHiB, пiдiйма,rьних пристроiв i вiдпфвiдного
обладнання (НПАОП 0.00- 1 ,80- l8); Правила охорони прачi пiд час експлуаrфчii наваdтажувачiв
(НПАОП 0.00-1.83-18); Правила охорони прачi пiл час експлуатацiТ об.lrадна[rня. що гlрачюс
пiд тиском (НПАОП 0.00- l .8l - 1 8); Правила охорони прачi пiд час зварюванНя мета,чiв

(НПДОП 28.52-|.31-13); Правила охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHTOM та прйстроями

(НПАОП 0.00-1,71-13); Правила охорони прачi у сiльськогосподарському виРобництцi
(НПАОП 01.0-1.02-18); Система стандартiв безпеки прачi. Охорона прачi i пРомислоdа безпека

у булiвничтвi (ЩБН) (НПАОП 45.2-7.02-|2); Типова iнструкчiя з органiзачiТ безпечноilо ведення

газонебезпечних робiт (НПАОП 0.00-5, 1 1 -85) у настуIIних працiвникiв:
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Погребнюк
Пантелiй
михайлович

водiй автотранспортвих засобiв

електрогазоз8арник
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