
дп "головниЙ нлвчАльно-мЕтодичний цЕнтрдЕржпрлцI"
цп "гнмц)

протокол лъ 273-20

засцання I(oMlcll з перевlркп знань
3 пrlтsrlь охорони працi

23.10.2020 р. м. КиТв

Комiсiя у складi:
Голови KoMicii:

Тименка Д.В. - заступника начilльника управлiння - начaцьника
вiллiлу нагля,ry за об'скгами котлонагляду ,

пiдйомними спорудами r а на транспоц i 1правлiння
нагляду в промисловостi i на об'скгах пiдвишеноi
небезпеки Головного управлiння !ержпрачi у
киiвськiй областi

Членiв KoMiciT:

Попiченка О.Е. - начiцьника вiллiлу наглялу в машинобу.ryваннi та

енергетицi Головного управлiння [ержпрацi у
киiъськiй областi

Пустовойтовоi М.Г. - начмьника вiддiлу нагляду у булiвнишгвi управлiння
нагляду в промисловостi i на об'скгах пiдвищеноi
небезпеки Головного управлiння ,Щержпрашi у
китвськiй областi

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника департамеrгry з охорони прачi
Фелерачii профспiлок Украiни, (за згодою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiння Держпрацi по КиТвськiй областi вiд

01,09 2020 р No 26З5 та Розпорялження вiд - р. N9 - перевiрила знання наступних ]аконодавчих

та норма lивно-правових aKTiB l охорони працi:

Законодавчi aKr и з охорони прачi. t it iсни працi, надання домедичноi допомоtи
потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (Залальний курс з ОП); Правила будови i
безпечяоТ експлуатацii лiфтiв (НПАОП 0,00-1,02-08); Правила користування тепловою енергi€ю
(Правила користування тепловою еЕергi€ю); Правила охорони прачi пiл час виконання робiт
на висотi (НПАОП 0.00-1.15-07); Правила охорони працi пiд час експлуатацi'i обладнання, що
працю€ пiд тиском (НПАОП 0,00-1,81-18); Правила охорони працl пiд час експлуатацii
тепломеханiчного обладнання електростанцiй, теплових мереж l тепловикористовуючих

установок, (НПАОП 0.00-1 69-1З); Правила охорони працi пiд час роботи в хiмiчних
лабораторiях (НПАОП 73.1- 1,l 1-12); Правила охорони працi при виробничтвi, зберiганнi.

транспортуваннi та застосуваннi хлору. (НПАОП 0,00-1 23-10); Правила пiдготовки теплових
господарств до опil,,Iювапьного перiолу (Д 206 - 08 . 1 l); Правила технiчноi експлуатацii
теплових ycTatloBoк l мереж (,Щ 206-08.1 l) у наступних працlвникlв:
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