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засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

l0.07.2020 р.

Комiсiя у складi:

Голови комiсii,Щержпрацi:

Сажiснка В.В. - т.в.о. Голови ,Щержпрачi

м. Киiв

3асryпника голови комiсii.Щержпрацi:

Семчука P.I. - начальника Головного управлiнrrя ,Щержпрачi у
киiвськiй областi

Членiв KoMiciT:

Тименка А.В. - начмьника вiддiлу нагляду за об'€кmми
котлонагляду rа пiдйомними спорулами управлiння
нагляду в проvисловостi iHa об'скl ах лiдвищеноТ
небезпеки Головного управлiння ,Щержпрачi у
китвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керlвника департаменry з охорони працl
ФедерачiТ профспiлок Украiни, (за зголою)

Баношенко Н.М. - викладача ,Д,ерхсавного пiдприемства "Головний
навчiцьно-методичний ченц fiержпрачi" (за

згодою)



створена на пiдставi нака]у Держпрацi вiд 15,05,2017 р, N,65 перевiрйла знавня наступних

законодавчих та нормативЕо-правових aKTiB з охорони праЦt:

3аконодавчi акти з охорони праui, гiгitни працi, tlадання ,1омедично'i допомоги

потсрпiлим, електробезпеки, пожежноi бсзпеки (зага,'Iьний курс з Оп); Правила безпеки систем

.*o'no"ru"""", (iПАОП 0.00-1 ,76- 15); Правила безлечноi експлуатацii €лектроустановок

(нЙоп 40.I-1,d l -97); Правила будови i безпечноi експлlа-ацii лiфтiв (НПАОП 0,00-1,02-08);

Правила булови i безпечноi експлуатацii стацiонарнпх

повiтропроводiв i газопроводiв (НПАС)П 0.00-1,|3-7l); 1ахисних

зч"оОiч 1НПаОП +0,1-1,07-0l ): Правила охорони rtpaui cori

(НПАОП 0.00-1.15-07); Правила охорони прачl пi,ч час експлуатацii вантажопiлiйммьних

KpaHiB, пiлiймальних приiтроiв i вi,лповiлного обладяаяня (НПАОП 0,00- 1,80-18); Правила

o'*opon" npu,,i пiд 
"uc 

сксплуатачiI обла.лнаяня, що працюс пiд тиском (НПАОП 0,00- 1,81-18):

Пр*ппч о*оро"" працi пiд ,tac експлуатацii тепломеханiчнот 9б]gп:::: ""*,ростанчiй,
теплових 

"ереж 
i тепловикористов),ючих установок, (НПАОП 0 00-L69-]З); Правила охорони

прачi пi.ш час роботи з iBcTpyMeBToM та пристроями (НПАОП 0,00-L71-13); Система стандартiв

б..пеки ,rpaui, О*орона прачi i промислова бёзпека у булiвництвi (ДБН) (НПАОп 45 2 7,02-|2)
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5 |Гшушенко
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КАЗЕННИЙ ЗЛВОД

,tмпульс,

KareHHe пiлприсмсlво
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12 KoTiH
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вIдповIдАльнlстю
'Hot]yc укрлiнА'
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Загмьний курс з ОП

Зага,rьний курс з ОП
нпАоп 0 00-] 02-08

нпАоп 0 00-1 lз_7l
нпАоп 0 00- l 80_18

Загальний курс з ОП
нпАоп 0 00- l 02-08
нпАоп 0 00-I l5-07
нпАоп 0 00-1 69-1з
нпАоп 0 00- 1,71_I]
нпАоп 0 00-1,76- I5
нпАоп 0 00- l 81.18
нпАоп 40,1-1 01-9?



зна€ нпАоП40,1-1,0?-0l
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l9
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"нацiона,lьнаатомна
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Загмьний курс з ОП
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нпАоп 0,00-1.E0-1Е
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2l Кбенне пИлрисмФю
"шосткинськиЙ
КАЗЕННИЙ ЗАВОД

"lмпульс'

Голова KoMicii Держпрацi

Заступник голови Koмicii Держпрацi

Семчук

апiяшко В.А,

Державне пiдприсмqво
"ндцiоншьна атомна

енергогенеруюча хомпаяiя

сажiенко В.В.

Тименко А

Баяошевко Н.М,

Дm вkдачi: l00? 2020


