
лп "гол()IrниЙ ttАltчАл bHo-1!l Етодич н и йt цЁllтр лЕржпрАцI"
(дп "гнмll")

ПРоТокоЛ N9 47б-19

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони прачi

13.12.2019 р, м. КиТв

a- Комiсiя у склалi:

Голови KoMiciT:

CMipHoBa О.В. - начaцьника управлiння нагляду в промисловостi i на
об'ектах пiдвищеноI нсбезпеки Головного

управлiння,Щержпрацi у Киiвськiй областi

Членiв KoMicii:

Тименка д.В. - начальника вiддiлу нагляду за об'€ктами
котлонагляду та пlдиомними спорудами управлlння
нагляду в промисловостi i rta об'€ктах лiдвищеноi
небезпеки Головного управлiння !ержпрачi у
киiъськiй областi

Мартиненка В.В. - застуl1}lика начальника вiддiлу нагляду на
виробництвi i об'сктах пiдвищеноi небезпеки
Головного Управлiння .Щержпрачi в Киiвськiй
обласli

- заступника керiвника делартаменту з охорони працi
Фелерачii профспiлок УкраТни, (за згодою)

Мацiяшка В.А.



створепа па пiлставi IIаказу l'оловIIого упраRлiIпIя ,llcpжпpalti у Киiвськiй областi вiд17,09,20l9

р. N; 457З. р. N9 . псрсвiрfiла зпацпя llасT пних закопо]lавчих ,La lIорматиl]IIо-правових aKTiB з

охоропи працi:

Вимоги ulо,цо безltски га захисtу злороtr'я працiвttлкiв rriл час роботи з скрапItими

пристроями (НПАОI] 0.00-7,15-18); ЗаКоIIодавчi акти з охороlrи ttpaIli, гiгiсrrи ttроцi, ttа;внltя

дЬ"й""оi допо"о.и uо'rерIIiлим, електробезпеки, пожсжIlоi безllск{ (ЗаfаJlыIий курс з ОП);

Правила безпеки систем газопостачанпя (нпАоп 0.00-1.76-15); IIравила будови i бсзпечtIоi

експлуатаrtii пi;rйомпикiв (НПАОП 0.00-1,З6-03); Правила булоRи i безпечноi експлуzrацiТ

лiфтiв (НГIАОП 0.00-1,02-08); ГIравила булови i бсзпсчrrоi сксплуаl,ацii фреоlIових холодильпих

устаповок ([IПАОП 0.00-1.51-88); ПраDиJlа користуванIlя tсttловоlо ettcpl iclo (Правила

користуваппя TcIIJIoBoIo сIlсргiсlо); flраltи,]Iс охогоllи ttpalLi ]tltя rri;tItpиcMc I,B r,роN{алського

харчуваlrrrя (l IГIАОl I 55.0-1.02-96); ПраI}ила охороIIи tlрацi uа авl,омобijIыrому траrrспор,гi

(НiАОП 0.00-1.62- t 2); Праlrиха охороIlи uрацi пill час викоIlаItltя робh, Ila висотi (Lll tАОП
0.00-1,l5-07); Правила охоропи праtti ttiд час cкcltxyaTaцii ваliтаrкоtti]tiйма:tыlих крапiв.

пiдiйммьпих пристроiЪ i вiдповiлllого обладItаппя (I ltIAoП 0,00- I.80-18); l Iравила охоропи

працi пiд час експлуатацi'i обладrанпя, що працю€ Iliлтиском (нпАоп 0.00_1,81_18); Правипа

охороt]и працi пiд Час експлуатацii топЛомехаIliчлого обладпання слсктростапцiй, теплових

мереж i ,спловикористовуIочих ycTatloBoK. (HI IАОП 0.00-1.69- l3); Ilравила охорони лрацi пiд

час роботи з ittcTpyM(.нToМ -Iа Ilрпстроями (НПАОll 0.00- l,71-1З); Правила лiлготовки теllлових
господарств до оrlмlовального ttерiолу (Д 206 - 08 . 1l); ПравиJlа ,aехнiчIIоI еl{сплуатацii
теплових ycтaltotJoK i мереж (Д 206-08,l 1); Про забезIIечсtIItя лалiйIlос,l,i ,Ia бозпечllоI
експлуатацii будiвель, споруд та iцженерних мереж, (HtlAOl1 45,2-7,0l -97) у наступиих
працiвникiв:
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CпriprroB 1,1},

Тимепко A.l}.

Мацiяurко В.А

/l l влхпчl: lЗ l2.2019


