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протокол Jф 271-20

засiдання KoMicii з перевiркп знань
з питань охоронп працi

23.10.2020 р. м. Киiв

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii: 
,

Тименка А.В. - заступника начальника управлiння - начальника
вiллiлу нагляду за об'€кгами котлонагляду ,

пiдйоvниvи спорудами га на транспортi управлiння
Hal ляду в промисловос гi i на об'скгах пiдвиценоТ
нсбезпеки Головного управлiння !ержпрашi у
киiвськiй областi

Членiв KoMicii:

Попiченка О.Е. - начальника вiдliлу на яду в машинобудуваннi та
енергетичi Головного управлiння !ержпрачi у
киiвськiй областi

ПустовойтовоТ М.Г, - начilльника вiллiлу наглялу у булiвнишгвi управлiння
нагляду в промисловостi i на об'сктах лiдвиценоТ
небезпеки Головного управлiння,Щерлtпрачi у
киiвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника департаменту з охорони працi
Фелерачii профспiлок Украiни, (за зголою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiння Держпрацi по КиiвськiЙ областi вiд
01,09,2020 р, Nч 2635 перевiрила знання наступних законодавчих та нормативно-правових aKTiB
з охорони працi:

Правила безпеки пiд час поводження з вибуховими матерiалами промислового
призначення (НПАОП 0,00- l 66- 1З); Правила безпеки пiд час розробки роловищ рулних та
нерудtих корисних копа,rин пiдземним способом (НПАОП 0,00- 1,7?-16); Правила безпечноi
експлуатацii електроустановок (НПАОП 40 1- l,01-97); Правила безпечноТ експлуатаuii
елекrроустановок споживачiв (НПАОП 40 1- 1.21-98); Правила охорони працi пiд час виконання

робiт на висотi (НПАОП 0,00- 1.15-07); IIравила охоронй працi пiд час дроблення i сортування.
збалачення корисних копалин iогрудкування руд та копцентратiв (НПАОП 0.00-t 82-18);
Правила охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiйма,.Iьних KpaнiB. пiдiйма,,1ьних
пристроiв i вiдповiдного обладнання (НПАОП 0 00-1 80-18); Правила охорони прачi пiл час
експлуатацii обладнання, що працю€ пiд тиском (НГlАОП 0,00-1,81-18); Правила охорони лрачi
пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НПАОП 0,00- 1,7l- l3): Технiчнi llравиjlа ве!ення
вибухових робiт на деннiй noвepxHi ( НПЛОIl 0 00- l 67- l З ) у HacтyllH их працiвн и к iB i
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