
ДП "ГОЛОВНИЙ НДВЧЛЛЬНО,МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕР)КПРЛЦI"
цп "гнмц)

ПРотокоЛ N9 405/2-2l

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

l0.09.202l р. м. Киiв

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:
мартиненка В.в. - нача.rrьника вiддiлу вагляду на виробницгвi i на

об'скtах пiдвишеноi небезпеки управлiння наtляду в

промисловостi i на об'€кгах пiдвищеноi небезпеки

Головного управлiння .Щержпрачi у Киiвськiй
областi

Членiв KoMicii:

Ковальчука А.В. - головного державного iнспекгора вiддi,ту паглялу у' 
булiвничтвiуправлiння нагляду в промисловостi i на

об'сюах [iдвищеноТ небезпеки Головного

уuравлiння ,Щержпрачi у КиiЪськiй областi

Черновола О.В. - головного державного iнспекгора вiддiлу нагляду за

об'скгами котлонагляду, пiдйомними спорудами та

на транспортi управлiння HaI ляду в промисловосгi i

на об'€шах пiдвищецоi небезпеки Головного

управлiння.Щержпрачi у Киiвськiй областi

мацiяшка В.д. - засryпника керiвника fiепартаменry з охорони працl

Фелерачii профспiлок Украiни, викладач ДП
"ГнМц" (за згодою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiння Держпрацi у КйiЪськiй областi вiдl':99:?0:l

р. .ltэ z+8u- р, Nе - 
"еревiрила 

знаяня насryпвих законодавчих та нормативrtо-правовпх aKTlB з

охорони прдli:
Правила безпеки систем газопостачання (нпАоп 0.00-1,76-15); Правила булови i

безпеrаоi експлуатацii фреояових холодильних установок (НПАОП 0,00- l,51,88); Правила

охороr, прачi Й прачiвникiв, зайнятих ва роботах зi зберiганIrя та переробки зерна (нпАоп
ts.ti-t.Ot-iZ); Правила охорони працi пИ час вантажно-розвiiнтажуваrrьних робiт (НПАОП
0.00-1,75-15): Правила охорони працi пiд час експлуатацiI вантажопiдiймальних KpaHiB.

пiдiймальнЕх пристоiв i вiдповiдпого облалпмня (НПАОП 0,00-1.80-18); Правила охороЕи

прачi пi,ч час експrryатацii обладнавня, що працюе пiд тиском (нпАоп 0.00_1,81_18); Правила

охоропи прачi пiд час проведеяня робiт з вида.Tеяня дерев i пенькiв у населених пунктах
УкраiяIi (НПАОП 02,0-1.08-95); Правила охорони працi пiд час роботи в хiмiчних лабораторiях
(НПАОП 73 1-1.11-12); Правила технiки безпеки при експлуатацii систем водопостачанпя та

водовiдведення населених мiсць. (НПАОП 41.0- 1.0l -79) у насryпних працiвникiв:
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