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протокол J\ъ l7ll1-20

засiдання KoMicii з перевiрки знаllь
з пптань охоронп працi

l3.1 l,2020 р. м. Киiв

Комiсiя у склалi:

Голови KoMicii:

Мартиненка В.В. - начальника вiддiлу нагляду на виробвичтвi i на
об'скtах пiдвищеноТ небезлеки Головноt о

управлiнlrя,Щержпрачi у Киiвськiй областi

Членiв KoMicii:

Нiдзвецького С.Я ]асryпника на,Iмьника вiддiлу наt,.llялу у булiвничтвi

управ.llння нагляду в промисловостi i на об'сктах
пiдвишеноi нсбезttеки Головного управлiння
!ержпрачi у КиТвськiй областi

Постоя д.В. - головного дсржаRного iнспекtора вiддi,,lу Ilагляду за

об'скгами Ko'I JIонагляду,l,а пiдйомними спорудами
Головного управлiння /{ержпрачi у КиТвськiй
областi

- застуllника керlвника депарrаменry з охорони працlМацiяшка В.А,
Фслерачii профсlli.llок УкраТни, (за згодою)



створена на пiдставi наказу Головпого управлiння ДержпраIll у КиIвськiй областi Bi.il
0l 09 2020 р, Nл 26З5 перевiри,rа зltанпЯ наступ}lих ]аконодаDчих lа нормативllо-|tравових ir}iгiB
-l охорони працl,

ОСТ l4,55-79 Бiрочrtа система па пiлприсмствах чорноi мега,,lургii. OcHoBHi l1оложенllя,
Ilорядок застосування (НПДОIl 27.5-6,0J-79): IIопо)кеIlIIя IIlоло застосування нарядiв-iоll)скlв
l]a викопанпя робiт пiдвиlцепоj' небезпеки в мстаrrургiйrriй IIромисловостi та ]а]liзор1,.1ниr
I iрничо-збагаччвfuIьних комбiI]а,iах (I IпАоII 27 0_4.0j- Ig)l I Iравила безIlеки tla l.ulI ]Ilичном),
TpaIlcIlopтi лiлприсмств систеNли Мirrчормету СРСР (IlпАоll 27 5-1 IJ-79); Правила беlлскl]
лри виробництвi та споживаннl продуктiв ро]дiлсння llовiтря (Н IlAOI I 0,00- 1 .65-88)_ Ilравила
безпеки при заготiвлi iпереробцi брухту та Bilro,1iB чорrrих i ко,rьорових меrалiв (IlПАОil
З7 0-1,0]-09): Правила охорони працi lliд час лроблеIlIlя l сор IуRаlIня. ]баl.ачення корисIlих
коllмиll l огрудкування руд та концеl{тратiв (НIIАОП 0,00- l 82-18); Гlравила охорони пгаlli rliд
час ]бирання, вивезсння та знсlllкОltхсння IIобутових вiдходiв (IIПАОП 90,00-] 05 00)l Прп8ила
охорони працi пiд час ]варювання MeTariB (НПАОII 28 52- 1.3 I- I3): Правила o\opoнlt лрrl(i lliд
час ремонту устаткування на пiдприсмствах чорноi метепургii (НПДОП 27, 1-1.06-08) у
наступних працiвникiв:
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