
ДП,,ГОЛОВНИЙ НЛВЧДЛЬНО-МЕТОДИЧНИ Й ЦЕНТР ДЕРЖПРДЦI"
цп "гнмц")

ПРоТокоЛ N9 537-21

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони праrцi

08.10.2021 р. м. КиТв

Комiсiя у складi:

Голови KoMiciT:

Мартиненка В.В. - начальника вiддiлу нагляду на виробництвi i на

об'скгах пiдвищеноТ небезпеки управлiння нагляду в

промисловостi i на об'скгах пiдвищеноТ небезпеки

Головного управлiння .Щержпрачi у КиiЪськiй

областi

Членiв KoMicii:

Щiдуха А.М. - начаJIьника вiддiлу нагляду в АПК, СКС та зв'язку

управлiння нагляду в промисловостi i на об'ектах

пiдвищеноТ небезпеки Головного управлiння

!.ержпрачi у Киiвськiй областi

Черновола о.В. - головного державного iнспектора вiддiлу нагJUIду за

об'скгами котлонагляду, пiдйомними спорудами та

на транспортi управлiння нагляду в промисловостi i

на об'сктах пiдвищеноi небезпеки Головного

управлiння .Щеряспрацi у КиIвськiй областi

мацiяшка В.д. - заступника керiвника департаменту з охорони працl

Федераuii профспiлок Украiни, (за згодою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiння Щержпрашi у Киiвськiй областi вiд

27.оg.2о2:I р. Ns 4039. р. Nч . перевiрила знання наступних законодавчих та нормативно-

правових aKTiB з охорони праui:

IнстрУкцiязорганiзацiiбезпечноГоВеДенняВоГнеВихробiтна
вибlхопож.*о".б"-ечних та вибухонебезпечних об'сктах (нпАоП 0.00_5.12_01); Правила

безпеки систем газопостачання (НПАоп 0.00-1.76-15); Правила охорони працi на

автомобiльному транспортi (нпАоП 0.00-1 .62-12); Правила охороI{и працi пiд час вантажно-

розвантажув.rльних робiт (нпАоП 0.00-1.75-15); Правила охорони працi пiд час виконання

робiт на висотi (нпдоП 0.00-1.15-07); Правила охорони прачi ltiд час газоелектричного,

контактного, кисневого та плазмового рiзання металiв (нпАоП 28.0-1.З5-14); Правила охорони

прачi пiд час експлуатацii вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного

обпuд.ru"rя (НПДОП 0.00-1.80-18); Правила охорони прачi пiл час експлуатацiТ навантажувачiв

(нпдоП 0.00-1.83-18); Правила охорони працi пiд час експлуатаItiТ обладнання, що працю€

пiд тискоМ (нпдоП 0.00- 1 . 8 1 - l 8); Правила охорони працi пiд час експлуатацii

тепломеханiчного обладнання електростанцiй, теплових мереж i тепловикористовуваJIьних

установок (нпдоП 0.00-1.69-13); Гlравила охорони прашi пiд час зварювання метаЛiВ (НПАОП

28.52-|.31-13); Правила охорони rrрацi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НПАОП

0.00-1.71-1З); Типова iнструкчiЯ з органiзацii безrrечтrого ведення газонебезпечних робiт
оп 0.00-5.11-85)
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