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засiдання KoMiciт з псревiрки знашь
з питань охорони працi

l3,l1.2020 р.

Комiсiя у склалi:
Голови комiсiТ.Щержпрачi :

Сажiснка В,В, - т.в.о. ['олови !ержпраIti

Заступника голови комiсiТ,Д,ержпрачi:

СтахiвськогоС.М ЗасryпниканачмьникаГоловногоуправлiння
Дсржпрацi у КиТвськiй областi

Членiв KoMiciT:

Мартиненка В,В, - начiLльника вi;tлiлу наг.,tялу на виробничтвi i на
об'скгах пiдвиценоi небезпеки [-оловного

управлiння flepжllpalti у Киiвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керlвника лепартаменту з охорони працi
ФедерацiТ профспiлок Украiни, (за згодою)

Баноtценко Н,М. - виюrалача f{сржавного пiдприсмства "['олавпий
навчально-методичний центр Держпраl]i" (за
згодою)

м. Киiв



сlворепа на пiдставi наказу Держпрацi вiд l5.05.20I7 р No 65 перевiрила знаI]lIя настуllних
{аконодавчих ,l а норма l ивно-пгаlrових ак t iB з охороttи лplrltr,

Законодавчi акги з охорони Itрацi. гiгiсни працi. надання домедичноi лопомоги
потерпiлим. електробезпеки. пожежноi безпеки (Загапьний курс з ОП)l Правила безпеки сисt'ем
Iазопос,гачання (HIlAoIl0 00-1 76-15):iIра8и-lабезпечноjсксплуатачiIе-пектроустаповок
(IlПАОП 40,l- 1,0] -97); Правила бу,rови i безпечпоi eKcttltya гацiI riфтiв (tlПАОI l 0,00- L02-08):
tlравила експлуатаlli] електрозахисних ,]асобiв (Hl lАОП 40,l- l ,07-0l )l I Iрави;rа uхороllи прпlli
llд автомобiльному грансrlорri(IIIL{ОII0,00-1 62 l2)l [lрави]lа охорони прачi пi-t ччс

виконаltня робiтltависотi (IIIJAoII 0 00-1 l5-07): IIравилдохороllи Ilpatli пi_1 'laccKcIl]l!ilгalLil
Dантажопцiйма]ьних крапiв. пi.,liймаjIыlих Ilристроiв l Bi.,1пoBi,lHo1,o обладllання (tlIlAOIl 0,00-
1.80-18); Правила охорони праui Ili.,l час ексllJIуатацii tlавантажlвачiв (}lIlАОГI 0 00-] 8З-l8):
Правила охорони працi пlд час експх),атацiТ об-,tа;lпапIIя. lIto llpalllo( пiji lискоNl (НIIд()Il 0.00-

1.81- 18); Правила охороltи !Iрацi пi,,( час експлуатацii тсIlлоtlехаlliчlIого обла,,lпання
с-lсктростапцiй.тспловихмсрс)I(iгсп]lовикорисlовуюrlих},становок(]lIlАОГI 00()-1,69-1]):
Правилаохоронипрацlпlд,]асроботивхiмiчttихлабора]орiях(IlIIАОlI73]-1,1]-]2)itlравила
охорони праui лiл час роботи ] itlclPyMettToM та пристроями (liПАОП 0.00-1 71-1]); IIравила
тсхнiки безпеки при експлуатацiI водllого го(ltолдрс l на. гtлротех н i,tttиr споруд та
гiдроN!еханiчного обладнапня електростанчiй (НПАОII40 1-1 03-76); Систсrlа cTaHlLapliB
бсзпеки працi Охорона праtti i промислова бе lпека у булiвн ичтвi (/1БIl)(НПАОП45,2-702-12)
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