
дп "головний нлвчАльно-мЕтодичний Щвнтр дЕржпрдцl"
цп "гнмц")

протокол лb б32.-21

засiдання KoMicii з перевiрКИ знань
з питань охорони працi

05.11.202I р. м. КиТв

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

Мартиненка В.В. - начальника вiддiлу нагляду на виробництвi i на
об'скгах пiдвищено[ небезпеки управлiння наглялу в

промисловостi i на об'скгах пiдвищеноТ небезпеки
Головного управлiння !ержпрачi у Киiвськiй
областi

Членiв KoMicii:

Ковальчука А.В. - головного держфвного iнспектора вiддiлу нагляду у
булiвничтвi упрввлiння нагляду в промисловостi i на
об'ектах пiдвиЩеноТ небезпеки Головного

управлiння !ержпрацi у КиТвськiй областi

Черновола О.В. - головного державного iнспектора вiддiлу нагляду за
об'екгами котлоЕагляду, пiдйомними спорудами та
натранспортi уItраЕлiння нагляду в промисловостi i

на об'ектах пiдвиценот небезпеки Головного
управлiння !ерцспрацi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.А. - заступника керiРника !епартаменту з охорони працi
Федерачii проф9пiлок УкраТни, викладач !П
"ГНМЦ" (за зголою)
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генершьнии диреюор

створена на пiдставi наказу Головного управлiння !ержпрачi у КиТвськiй областi вiд
25,10,2021р. Ns 438б- р. 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 (Загаrrьний курс з ОП); Правила експлуатацiТ
еЛекТроЗахисних засобiв (НПАОП 40.1-1.07-0i); Правила охорони працi пiд час виконання
робiт на висотi (НПАОП 0.00- l .15-07); Правила охорони прачi пiд час експлуатацii
вантаrкопiдiЙмальних KpaHiB, пiдiйма,цьних пристроiв i вiдповiдного обладнання (НПДОП 0,00-
1.80-18); Правила охорони працi пiд час експлуатацii обладнання, що працюе пiд тиском
(НПАОП 0.00-1.81-18); Правила охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями
(НПАОП 0.00-1.7l -1 3) у наступних прачiвникiв:
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