
дп,,головниЙ ндвчдльно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕP)кпрдцl"
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протокол м 280-20

засiдання Koмicii з перевiркп зпань
з пштань охоронп працi

30,10.2020 р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMiciT:

Попiченка о,Е. - начальника вiддiлу нагляду в машинобулуваннi та
енергетицi Головного управлiння .Щержпрачi у
китвськiй областi

Членiв KoMicii:

Мартиненка В.В. - заступника нач.цьника вiддiлу нагляду на
виробвичтвi i об'скгах пiдвищеноi небезпеки
Головного Управлiння !ержпрацi в Киjвськiй
областi

ПустовойтовоТ М.Г. - нач.цьника вiддiлу нагляду у будiвництвi управлiння
нагляду в промисловостi i на об'скгах пiдвищеноТ
небезпеки Головного управлiння !ержпрачi у
китвськiй областi

Мацiяшка В.А. - заступвика керiвника департаменту з охорони працi
ФедерацiТ профспiлок УкраТни, (за згодою)

м. КиТв



створеяа на пiдсгавi нака]у l'оловного уIlравлiння ДержпраIIi по китвськiй обпастi вiд
0l 09.2020 р, Nч 26З5 перевiрила,}нання наступних законодавчих та нормативно-правових aKTlB
3 охорони працI:

Правила безпеки при виробнич,]вi та споживаннi прод),ктiв ро].1iлення повiтря (НПАОП
0,00- 1.65-88); Правила безпеки систем газопостачання (НIlАОП 0,00- 1,76- 15); Правиlrа
безпечноi експлуатацiI електроустановОк споживач iB (НПАОП 40 l - l .2 l -98 )l Правила охорони
працl пiд час вантажво-розван I ажувапьн их робlт (НПАоI l 0 00- l 75- l 5 )l Прави-rа охороl{и
llрацi пiд час виконаяня робiт на висотi (НПАоП 0,00- l,l5-07); [Iравила охорони працl пiд час
експлуатацiI вантажопiдiйма,,lьних KpaHiB, пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного обладнання
(НПАОП 0.00-1,80-18); Правила охорони працi лiд час експлуатацii наваrlтажувачiв (НПАОtI
0,00-1.83- 18); ПравИла охорони прачi пiд час експлуатацii обладнання. що працю€ лiд тиском
(нпАоп 0,00-],8I-I8); Правила охороtlи прачi пiд час ремон,]} )clal кування на пi]приl vсIвах
чорноi металургii (НпАоп 27 1_1 06-08); Прави-,Iа охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM
та trристроями (НПДОП 0 00-1 71-1]); Правила охорони працt у газовому господарствi
пlдпри€мств чорноi Метмургii (НIlАОП 27,1- 1 09-09)l Правила охоронИ rlplui 1 _,l иварнtlму
виробництвi (НПДОП 27,5-1 46-14) у наступних працiвникiвl
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