
дп " головн иЙ нАвчАльно-м Етодични Й цЕнтр дЕржп рАцl"
(дп "гнмц")

ПРоТокоЛ Nq 576/1-21

засiдання KoMiciT з перевiрки зtlань
з питань охорони прачi

1 1. 1 l .2021r р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMiciT:

Лисенка В.В.

Членiв KoMiciT:

Яценка о.С.

м. Киiв

- заступника нача-льника вiддiлу нагляду в АПК. СКС
та зв'язку управлiння нагляду в промисловостi i на

об'скгах пiдвищенот небезпеки Головного

управлiння Щержпрачi у КиТвськiй областi

- головного державного lнспектора вlддlлу нагляду за
об'скгами котлонагляду, пiдйомними спорудами та
на транспортi управлiння нагляду в промисловостi i

на об'ектах пiдвищенот небезпеки Головного
управлiння !ержпрачi у КиТвськiй областi

Ковальчука А.В. - головного державного iнспектора вiллiлу нагляду у
булiвничтвi управлiння нагляду в промисловостi i на
об'екгах пiдвищенот небезпеки Головного

управлiння !ержпрацi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника Щепартаменту з охорони прачi
ФелераuiТ профспiлок УкраТни (за зголою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiнtlя f]ержпраui у Киiвськiй областi вiд25.10.2021

р. Nч 438б. p.N9 . перевiрила знання наступних законодавчих та нормативно-правових aKTiB з

охорони працi:

Законодавчi акти з охорони працi, гiгiсни працi, надання домедичноТ допомоги
потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (Загальний курс з ОП): Правила беЗпеки сИсТ9м

газопостачання (НПАОП 0,00-1.76-15); Правила охорони праlti ltiд час вантажно-

розвантажувальних робiт (НПАОП 0.00-1.75-15); Гlравила охорони прачi пiд час виконання

робiт на висотi (НПАОП 0.00-1.15-07); Правила охорони працi пiд час експлуа,тачiТ
вантаiкопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроТв i вiдповiдного обладнання (НПАОI1 0.00-
1 .80- 1 8); Правила охорони прачi пiд час експлуатацiТ навантах<увачiв (НПАОП 0.00- l .83- l 8);
Правила охорони прачi пiд час експлуатацii обладнання, що працюе гliд тиском (НПАОП 0.00-
1 .81- 1 8); Правила охорони прачi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НПАОП 0.00-
1.71-1з)
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машинlст крану

lнженер з охорони праlll

головнии агроном

голова koMicii

Члени Koмicii:

ФОП Бочкарьов.Щ,В,

стов
" Новогнатi вське"

стов
"Новогнатi вське"

Не здавав
Не здавав

Не здавав

Знас

ко В.В.

ко о.С.

ьчук А.В.

ацiяшко В.А.

дата видачi ll ll202l
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