
дп "головниЙ нлвчлльно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕржпрлцl"
(дп "гнмц,)

ПРоТокоЛ N9 425-2l

засiдання koMiciT з перевiрки знань
з питань охорони працi

20.08,202l р. м. КиТв

Комiсiя у склалi:

Голови KoMicii:
Мартиненка В.В. - нач&,Iьника вi.ллiлу наллялl,на виробничтвi i на

об'скtах пiлвишеноТ небезltеки улравлiння наtляд1, в

промисловостi i на об'скгах пiдвищеноi небезпеки
Головного управлiння .Щержпрацi у Киiвськiй
областi

Членiв KoMicii:

,Щуларенка С.В, - головного державного iнспекгора вiддiлу наглялу за
об'скгами котлонагляду та пiдйомними сIIорудами

управлlнн, нагляду в промисловостi i на об'сктах
пiдвишеноi небезпеки ['оловного 1правлiння
[ержпрачi у Киiвськiй областi

Ковальчука А.В. - головного державного iнспекгора вiддiлу нагляду у
булiвничтвi 1правлiння наlлялу в проvисловосti i на
об'€к-гах пiлвищеноi небезпеки Головного

управлiння ,Щержпрашi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника fепартаменry охорони прачi
ФелерачiТ профспiлок Украiни (за зголою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiнця Держпрацi у Киiвськiй областi

вiдl l 06,2021 р Ne 2482 р, Nч перевiрила знання наступних закоflодавчих та нормативно-
правових aKTlB з охорони працl:

Правила безпеки при виробництвi та сложиваннi про:5 KTiB ро]]ri.lення повiтря (rIПАОП

0.00- 1 65-88)l Правила безпеки систем г&зопостачання (НПАОП 0,00- l ,76- l 5); Правила булови i

безпечно'i експлуатацii лiфтiв (НПАОП 0 00-1,02-08); Правила охорони працi пiд час вантажно-

розвантажувiIльних робiт (НПАОП 0.00- 1.75- 15); Правила охорони лрацi пiд час виконання

робiт на висотi (НПАОП 0,00-1 l5-07); Правила охорони працl пiд час експлуатацij
вантажопiдiймальних KpaHiB, пiлiймальних пристроiв iвiлповiдного обjlаднання (HIIAOII0.00-
1.80-18); Правила охорони прачi пiд час експлуатацii обла,лнання. що працюс пi.f тиском
(НПАОП 0 00- 1.81- 18); Правила охорони праlti пiл час роботи з iHcrpyMeHToM та пристроями
нпАоп 0 00-] 7] -1з настчпних ппаulвникlв:
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