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Голова KoMicii: Черновол О.В. -t'оловшй 4ержавrпй iнспектор вiддiлу нагляд/ за об'екталги котлонiгяяд/ та
пidомrпmли спорудапеrуцразлirшя нагляд/ в цромисJIовостi i rra об'ектах пiдвлшrеноi
небезпеки Головного упразлirrrrя {ержцршп у Киiвськiй областi

Члени KoMioii: Гнатюк О.L-головrпй державrпшl iнспектор вiддiтlу нitгляliу у булiвлшпрвi упразлiлшrя шшJIяд{у

в rrромисловостi'i на о6'ектах пi,щлшtелrноi небёзпеки Головного управлiння ýержrrршп у
киiвськiй областi

Ковальчук А.В.-головrлшl державr*,шl iнспектор вiддiлу нrгляJ{у у будЬrпштгвi упразлirшя
ý{гляд/ в щ)омисловостi i на об'сктах пiдrацеrшоi небезпеки Головного управлirпя
!ержгтрацi у Кrавськiй областi

створеЕа rrа пiдстазi нrжrtзу Головного управлiлшя Дтжпраlдi у КиiЪськй обл. Ns 4573 вiд 17.09.20l9p.,
керуючись вимогап,lи rш. 4.4; 5 .3; 5.4 <<Тlшrового ЕоложеЕня гryо порядок rтроведен}я навчанrfiI i перевiрки знань

, з питань охорони пpalýi} (НПАОП 0.00-4.12-05), затв, нtжtlзом flержнаглядохороrщраrдi YrEmHTr вiд 26.01.2005
Vpor.y ЛЪ15, перевiрпlм знЕlння з законодаваrI0( та HopMaTиBHo-пp:rBoBI,Dt актЬ з 0хорони пршц:

з.аконодавчi акrи з охопонц пDацi. гiгiспи пвацi. надапця домедичноiдопоиоги потеопiлим. е;rектпобезпеки"
похtеlкпот безпекц (загальций кчпс з оп};
ЕIIАOП 0.00-1.8L-18 Поавила охорони ппашi пiд час експлчатацiТ облмнання" що працюе пiд тиеком:

SIЬOП 0.00-1.80-18 Правила охоронц rrрацi пiд час експлуатацiТвантаrкопiдiймальних KnaHiB" Fiдiйма.тlьннх
пrистроiв i вiдповiдного обладцалIпя:
I{IIAOII 0.00-1.76-15 Irравпла безпеки систем газопостачання:
ЦIIAOIr 0.00-1,.15-07 IIрави.ца охорони rlпацi нiд час вккоцдння побiт на висотi:
ЕIЬOП 0.0Ь1.8}-18 Ппавила охопонп пtrалi пiд час_експ.пчатацii навантажчрачiв;
EIIA(}Ir 0.0(ts1.71-13 Ппавпла оховопи ппацi пiд .r*c воботrr з iнcTnyмerrToм та пристпояцк;
ЕIЬ9П 0.00-1.62-12 Irпавила охорони шпацi на автоуобiльномч товнспоптi:
EIЬOII 0.00-5.11-85 Типова iнстпчкцiя з органiзацii безпечного веденпя газонебезпечних робiт:
ЕIЬОП 15.9-1.28-17 Правила охорони працi для працiвпикiв виробництва qолоду. ппва та безалкогольних напоiв:
tlПАОП l5.U-1.01-17 [Iравила охорони працi для працiвникiв. зайнятих на поботах зi зберiгання та переробки зепна:
НIIАоП 29.23-1.04-90 Ппавила бчдовп та безпечноi експ;ryатацii амiачних холодильших чстановок;
ЕIIАОП 0.00-1.45-69 IIравпла без.пекн ппн збепiганпi" пепевезеннi та застосчвдннi сяльнолiючшх отрчйнпх печовин;
НIIАОП 0.00-7.11-12 Зqгальнi вимоги стосовно забе5печення поботодавцями охоuовн працi пцlцiвпикiв:

ц , ЕIIАОП 45.2-7.02:12 Сцстsма стацдаIlтiв безrrекш працi .Охорона ппацi i ппомнслова безпека y бчдiвництвi(ДБЕ):у-
ЦIЦQЦ_O.QL-&Ц-j?_ВимогIлдо рФотqдавц ццдцЕу хiццццЕпgýgЕцц;
EIIАOIr 0.00-5.12-01 Iпстtrlчкцiя з органiзацii безпечного ведення воrневих робiт на
вибухопожежонебезпечн}iх та вибчхопебезпе.rних об' gктах

у HacT}TErиx працiвrгикiв, якi ггройшли навчiш{ня в ТОВ "Учбовrй комбiнат <<Славутич>:
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