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засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охоронн працi
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Комiсiя у скrrадi:

Голови комiсii.Щержпрацi:

Сажiснка В.В. - т.в,о. Голови !ержпрацi

м. КиТв

,Щержпрачi у Киiвськiй областi

Членiв KoMiciI:

Тименка Д.В. - заступника начальника управлlння - начальника
вiллiлу наглялу за об'скгами котлонагляду ,

лiлйомними спорудами та на танспортi управлiння
нагляду в промисловостi i на об'скгах пiдвищеноТ
небезпеки Головного управлiння ,Щержпрачi у
китвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника Департаменry охорони прачi
Фе,перачiI профспiлок УкраiЪи (за згодою)

Баношенко Н,М. - виrсrадача.ЩП "ГНМЦ" (за згодою)



створена на пiдставi наказу Держпраui вiд l5,05,20l7p. N965 перевiрила знання паступних
законодавчих та нормативно-правових aKTiB l охорони працi:

Законодавчi акти з охорони працi. гiгi(ни працl. надання домедичноl допомоги
потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (Загальний курс з ОП); Правила безпеки пiд час

розробки родовиц рудних та нерудвих корисtlих копмин пiдземним способом (НПАОП 0,00-
1.77-16); Правила бсзпечfiоТ експлуатацii електроустановок (НПАОП 40,1- I.01-97); Правила
безпечяоi експлуатацii електроустановок споживачiв (НПАОП 40.1- l 21-98); Правила охорони
працi пiд час виковання робiт на висотi (НПАОП 0 00_] ] 5-07); Правила охорони лрацi пiд час
дроблення i сорryвання, збагачення корисних копмин i огрlлкування р)д la концен lpal iB
(НПАОП 0,00- 1 ,82-18); Правила охорони праui пiд час експлуатацiТ вантажопiдiйма,,rьних
KpaHiB, пiдiйммьяих пристроТв i вiдповiдпого обладнання (НПАОП 0.00_1.80_18); Правила
охорони працi пiд час експлуатачii обладналня, цо працюс пiд тиском (НПАОП 0,00-1.81-18);
Правила охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НПАОП 0,00- l 7l - l 3 ) у
насryпних працiвникiв:
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