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протокол лъ 405/1-2l

засiдяння KoMicii з перевiрк1{ знань
з пl|тань охорони працi

20.08.202l р.

Комiсiя у склалi:

голови KoMicii:

Мартиненка В.В.

Членiв KoMicii:

,Цуларенка е.В.

Ковальччка А.В.

м. КиТв

- начмьника вiллiлу нагляд,на вdробничтвi iHa
об'скгах пiдвиценоi нсбсзпеки уilравлiння наглялу в

промисловостi i на об'скгах пiдв4щеноi небезпеки
Головного управлiння !,ержпраrl у Киiвськiй
областi

- головного державного lнспекгорв вlдJtlлу нагляду за

об'скгами коl,лонагляду та пiдйоцними спорудами

управлiння нагляду в промисловФстi iHa об'скгах
пiдвишеноi небезпеки Головного управлiння
,Щержпрацi у Киiвськiй областi

- головного державноl о iнспекторв вiдлiлу наlrялу у
булiвниuгвi 1правлiнrrя нагляду в лромисловостi i на

об'скrах пiдвищенот небезпеки Головного

управлiння Держпрачi у КиТвськlй областi

- засryпника керiвника ,Щепартаменry охорони прачi
Фелерачii профспiлок Украiни (1а згодою)

Мацiяшка В.А.



створена на пiдставi нака]у Головноtо управлiння Держпрацi у Киiвськiй областi вiд] l 06.202l

р, N9 2482- р, N9 - перевiрила знання наступних законодавчих та нормаl,ивяо-правових aKTiB з

охорони лрацl:

Правила безпеки систем t а]опостачання (НПАОt I 0.00-1 ,76- 1 5)l Правила будови i

безпечноi експлуатацii фреонових холодильних yclaHoBoK ([lПАОlI 0,00-1 51-88); Ilравила

охорони прачiлля працiвникiв, зайнятих на роботах зi зберiгання та переробки зерна (НП,qОП
l5.0-1 01-17); Правила охорони прачi пiа час вантажно-розвантажувмьних робiт (НПАОП
0.00-1,75-15); Правила охорони прачi пiд час експлуатацii вантажопiдiймальних KpaHiB.
пiлiймальних пристроiв i вiдповiдного обладнання (НПАОП 0 00- l .80- l8); Правила охорони
прачi пiд час експлуатацi]i обладнання. шо працюс пiд тискоl,t (НПАОI I 0,00- 1.81- 18); ПраDи]lа

охорони працi пiд час проведення робiт t видФIення дерев i ltellbklB) населених пt,нктах

Украiни (НПАОП 02 0-L08-95); Правила охорони прачi пiд час роботи в хiмiчних лабораторiях
(НПАОП 73,1-1.1 l- l2); Правила технiки безпеки при експлуатацii систем водопостачаtня та
водовiдведення rrаселених мiсць, (НПАОП 41.0-1 01-79) у наступних працiвникiв,
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голова koMicii

Члени KoMicii:

Мартиненко В,В,

даренко С,В.

kфапьчук П,В

яшко В.А.
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