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засiдання KoMicii з пер€вiрки знань
з питань охорони працi

I 3,l l .2020 р. м. Киiв

Комiсiя у склалi:

Голови KoMiciT:

Мартиненка В.В. - нача.льника вiддiлу нагляду на виробничтвi iHa
об'скtах пiдвишеноj небезпеки Головноt о

управлiння !ержпраui у КиТвськiй областi

Членiв KoMiciT:

Нiдзвецького С.Я заступIlика начальника вiдд rу нагляду у будiвництвi

уtrравлiння нагляду в промисловостi i на об'сктах
пiдвищеноi небезпеки Головного 1правлiння
!ержлрачi у КиТвськiй областi

Постоя Д.В. - головного державного iнспеlсора вiддlJrу наl,ляду за

об'скгами котлонагляду та пiдйомними спорудами
Головного управлiння ,Щержпрачi у Киiвськiй
обласr i

Мацiяшка В.А, - заступника керlвllика департаменту з охорони прац|
Фелерачii профспiлок Украiни. (за зголоIо)



створена на пiдставi наказу Головного управлiння Держпраl(i по киiвськiй областi вiд

01.09 2020 р М 2635, р, }lЪ перевiрила зпаяня наступних законоJlавчих та нормативIlо-

правових aKTiB з охорони прачi:

вимоги цодо безпеки та захисry ]доров'я прачiвникiв ttiл час роботи ] екранними

пристроями (НПАОП 0 00-7.15- 18): Вимоги до роботодавцiв стосовно забезпеченнч безttечного

виконання робiт у пOтенцiйно вибухонебезпечних середовиurах (tIПАОП0,00-7,12-13):

Вимоги до робото.lавцiв щодо захисту працiвникiв вiд шкiд,jlиDого впливу хiмiчних рL'човин
(lltlAoП000-8,1I-I2;: lаконо.tчвчi акгиlо\орониIlрJцi.riri,rrипрацi. llа.]аllня.Lочс.lичllоi

допомоги ltотсрпiлим. еllектробе]пеки. пожеr{ноi безпеки (Загаrьний курс з ОП): [Iравила

безпеки систем га]опостачання (HI IAo[l 0,00- l ,76- l5): Правила б},дови i бсзtrечноi

експлуатацii лiфтiв (нIIлоп 0,00_ 1 02_08); правила з безпечпоi експлуатацii систеNj Belr l йхяцil

1,хiмiчних виробничтвах (llП^ОI] 0,00 1,27-09)l Ilравила охорони працi lli_] час eK(ll]l}aTallii

tIаванmжувачiв (НПАоIl 0 00-1 8З-l8); Правила охорони працl пl]t час сксl1,1)агпцil

облалнання, що працюс пiд тиском (IIПАоli 0,00_ 1 8] - l8)i Правила охорони праlri rril ,lac

роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НпАоп 0,00- l ,7l - lз) у наступlIих прJцiвни KiBi
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голова koMicii Мартиненко В,В,

Постой

Члени :+

нiдзвецький с

Мацiяшко В.А,

Даr! виsчl l] I l 2020


